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Nieuws van de school:
-

-

-

-

Op website link naar opvoedingsproject:
4 waarden waar alles onder vervat zit. :
o Positiviteit en optimisme (samen doen met zin)
o Groei en kwaliteit (leerinhoudelijk)
o Verantwoordelijk en vertrouwen (ook naar schoolafspraken en regels)
o Eigenheid en warmte (zichzelf zijn en opgroeien in warme school)
‘Straffen’ afschaffen: concrete aanpak met leerkrachten opgesteld (herstelgericht
gesprek, afkoeltijd, afspraken maken, … Oplossingsrad wordt vereenvoudigd.
Er is een huisje besteld (soort piramide) om kinderen de mogelijkheid te geven
om eventjes alleen te zijn.
Nieuwbouw start ten vroegste begin mei 2020.
Vakantiekampjes voor kleuters en lagere school tem 4e leerjaar. Mochten jullie
jongeren kennen of beginnende kleuterleid(st)ers die interesse zouden hebben
om te begeleiden, geef gerust door aan Mevr. Leen. 1, 2 en 3/07 – van 6/07 tot en
met 10/07, van 17/08 tot en met 21/08.
Vorige vergadering: Wijziging van scholengemeenschap volgend schooljaar
wegens een ander schoolbestuur. Er werd verdeeld advies ingediend wegens te
groot gevolg voor ons personeelsbeleid. Door de opgestuurde adviezen, hebben
ze het licht gezien. We blijven uiteindelijk bij onze eigen scholengemeenschap
wel met een ander schoolbestuur van Don Bosco.
De klassen krijgen ook elk een budget voor een leuk Sint klascadeau.

Vragen aan de school:
-

Rugleuning van stoelen leerlingen met quotes bekleden? De stoelen houden we
liever zo. Is rustiger, nu zijn er in de klassen vaak al heel veel prikkels.
Toiletpapier in jongenstoiletten: elke avond wordt dit vervangen. Te veel extra
rollen geeft problemen.

-

Is ouderraad verzekerd bij rijden voor Valentijnsontbijt. We zijn verzekerd maar
uiteindelijk gaat het altijd via je eigen verzekering.

Werkgroep cultuur
-

Werkgroep cultuur heeft de voorstelling Odeon geboekt voor maandag 11/05
Spelletjesbeurs: 1x om de 2 jaar.
Voorstel: eventueel nog dit schooljaar een quiz organiseren?

Werkgroep schoolfeest
-

Werkgroep is reeds samen gekomen in november met leerkrachten. Volgende
keer ook met ouders.

Werkgroep verkeer
-

Fluo-actie: nog 12 controlemomenten

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
-

Alle producten worden merkproducten.
9/02 ontbijt

Leerlingenraad
-

De leerlingen hebben de keuken van de traiteur (rusthuis) bezocht. Dit was
heel erg interessant. De komende weken wordt dit in een krantje gegoten. Er
is ook een enquête opgesteld ivm het eten.

LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang):
-

Opvangverantwoordelijke van ter biesten Heleen keert niet meer terug.
Idee om in april een ludieke actie te doen om te stimuleren om met een fiets
van Ter Biesten naar de school te gaan.
Gemeente zou buitenschoolse opvang willen laten samensmelten met
verschillende sport- en cultuurverenigingen. Voorbeeld vlak achter de school
rechtstreeks naar sport, muziek, …

-

Nieuwe verantwoordelijke voor Huis van het Kind: workshops ouders
geestelijke gezondheid, klimaat en opvoeding. Ze gaan ook een ruilbeurs
organiseren voor speelgoed. Er komt ook een opleiding EHBO.
Nieuwe leverancier van maaltijden waardoor alles ietsje duurder is.
Nieuwe vergadering: 10/02

Schoolraad:
-

Is nog geen 2e keer samen gekomen.

Varia:
-

Spelletjes onder de middag zijn opnieuw van start gegaan.

Kalender:
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

