VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD
Datum: 17/10/2019
Aanwezig: Leen Embo, Melissa Casteleyn, Veerle Bouckaert, Annelies Storme, Evy
Vanhaelemeesch, Els Boone, Sofie Vermeiren, Joke Engels, Evi Snoeck, Petronella
Moreels, David Brulard, Nausicaa Lannoo
Verontschuldigd: Ken Duchatelet, Anja Heleyn, Nina Delameilleure, Frederik Gowy,
Eveline Beils, Bruce Vandemoortele, Hildegard Lavens, Fiorella Bendezu,
Verslag: Evi Snoeck
Volgende ouderraad: 28/11/2019

Nieuws van de school:
-

Bedankt voor de organisatie van ‘Dag van de leerkracht’, voor de hulp bij het
schooletentje en de aankoop van de chromebooks
Oproep kriebelteam voor helpers na de herfstvakantie
Er komt momenteel geen afgebakende speelzone voor de kleinste
peuters/kleuters
Feedback scholencross: minder interesse dan anders. Misschien wegens
stadsloop ipv competitie?

Vragen aan de school:
-

Er mag geen yoghurt meer meegeven worden voor tijdens de fruitspeeltijd. Wat
exact mag volgt later in een nieuwsbrief van de school.
Heel lekker eten tijdens het schooletentje. Tafels stonden wel iets te dicht voor
een makkelijke doorgang. Er waren 405 ingeschreven eters.
Gisteren uitstap met de kleuters naar het bos.

Werkgroep cultuur
-

Fiorella, Annelies, Veerle, Nausicäa
Kleutertheatervoorstelling van Odeon – Droeve Rozie, blije Rozie
Voor alle kleuters, 1L – 3L
Volgende vergadering: 29/10

Werkgroep schoolfeest
-

Brainstorm over sponsorloop.
Schoolfeest op 22/03: Voormiddag opendeurdag, namiddag sponsorloop voor
iedereen van kleuter tot ouder.

-

Alle praktische zaken werden reeds besproken.
Wie heeft er een grote barbecue om worsten te bakken? Wie wil bakken?

Werkgroep verkeer
-

Fluo-actie: looptijd van herfstvakantie tot krokus.
De meeste praktische zaken liggen al klaar.

Spelletjes
-

Tussen herfstvakantie en krokusvakantie.
Kast werd volledig uitgekuist tijdens één van de klusjesdagen en per leeftijd
gerangschikt.
Data te bespreken en door te geven aan de directie.
3 groepen: K3-L1 / L2-3 / L4-5-6

Werkgroep Valentijnsactie
-

4/11: eerste vergadering
Valentijnsontbijt op 9/02
Extra lid werkgroep: David

Leerlingenraad
-

De kinderen van de leerlingenraad mogen naar de traiteur van het school op
bezoek (tegen uiterlijk 2/12) . Er wordt een fotoreportage gemaakt voor in de
nieuwsbrief.
Er komt dit schooljaar ook een frietjesdag.
Er wordt een enquête aangemaakt voor de leerlingen ivm kwaliteit van het
eten.

LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang):
-

Fiorella, Annelies
Eerste vergadering op 18 november.

Schoolraad:
-

-

Eerste vergadering ging door op 15 oktober
Vanaf volgend schooljaar is er een nieuw schoolbestuur. Verschillende
scholen gaan overkoepelend fusioneren. Wij stappen mee in het verhaal van
de congregatie van de zusters. Gaat in vanaf sept 2020. De scholenraad moet
hiervoor ook een advies opmaken.
Telling van de kinderen op 1/10: 145 lagere schoolkinderen, 70 kleuters
Oudercontacten met klassen met teamteaching. Vanaf nu slechts met 1
leerkracht, zal afgewisseld worden.

-

Masterplan voor de nieuwbouw is goedgekeurd. Idee is te starten eind
volgend jaar.
Materiaal op zolder. Kijken wat nog nodig is, voor de rest eventueel kijkdag
organiseren?

Varia:
-

VCOV: infoavond van ouderkoepel. Ouderraad zou een huishoudelijk
regelement moeten hebben. Wij hebben dit nog niet. Bij lidmaatschap kunnen
we template krijgen hiervoor. Eerst bekijken of we ouderraad of oudercomité
zijn?

Kalender:
28/11

Ouderraad 3

5/12

Sint + praatcafé

23/01

Ouderraad 4

9/02

Valentijn

19/02

Carnaval + praatcafé

5/03

Ouderraad 5

22/03

Opendeur + schoolfeest

30/04

Ouderraad 6

11/06

Ouderraad 7

24/06

Sapjes voor kleuters & Proclamatie

