VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD
Datum: 28Oct2021
Aanwezig: Annelies Storme, Veerle Bouckaert, Jessie Degerickx, Joke Engels, Stefanie
Vandereet, Hildegard Lavens, Birgit De Corte, Kim Fiers, David Brulard
Verslag: Joke Engels

Goedkeuring vorig verslag.

-

-

-

-

Nieuws van de school
De boeken die nog niet waren geleverd zijn toegekomen, alsook de agenda's (Klas 1-2-3 op
papier /Klas 4-5-6 op papier EN op classroom).
Bouw: grondwerken zijn bezig, putten zijn geplaatst, rioleringen aangesloten, nu
funderingswerken - voor extra veiligheid - is in principe niet nodig volgens
stabiliteitsingenieur (is berekend en gecontroleerd) - turnen we toch in de prefabs als werken
te dicht bij de turnzaal zijn.
Corona: het blijft opletten - voorlopig nog geen klassen in Q - voorlopig nog maar een
beperkt aantal kinderen positief getest en daar gestopt - we blijven voorzichtig - gelieve bij
twijfel toch te testen en ons op de hoogte te houden en geen zieke kinderen naar school te
sturen.
(Groot)ouderbetrokkenheid: voorleesweek.
We maakten afspraken voor classroom - niet meer posten in WE - proberen van 1x post per
week. Voor uitstappen of als iets mee moet gebracht worden is de afspraak dat dit ruim op
voorhand wordt meegedeeld.

Vragen aan de school
Vraag ivm de werking van de schoolbib (welke boeken zijn er voorhanden?): De schoolbib
wordt uitgevlooid door iemand professioneel van 'Lezen & co'. Deze persoon komt in januari
tot bij ons. Idem voor de klasbib: de leerkrachten zijn momenteel alles in kaart aan het
brengen.
Zo zullen o.a. oudere boeken met verouderde spelling enkel nog als voorleesboek gebruikt
worden.
We investeren ook in nieuw materiaal - aan Sint werd dit al gevraagd, ook fijn dat heel wat
ouders een boek of boekenbon geven als klasgeschenk bij verjaardagen. Dit blijft vrijblijvend
maar is wel duurzaam.
We kregen ook subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen waarvan we een stuk mogen
investeren in boeken. Rest gaat naar bijscholing (conferenties) boekenfeest op einde
schooljaar - 1 uur per week voor personeel: werkgroep taal - feedback via nieuwsbrief.
Ook de schoolbib krijgt een plaatsje in het nieuwe schoolgebouw.

Werkgroep Valentijn
Leerkrachten in deze werkgroep: Céline, Christine, Barbara
Datum van het valentijnsontbijt: 13Feb2022
De eerste vergadering wordt zo snel mogelijk ingepland.

-

Werkgroep Verkeer
Fluo actie zal weer van start gaan na de herfstvakantie.
Een briefje aan de leerlingen/ouders zal bezorgd worden via classroom.
De opleiding tot gemachtigd opzichter ging door op 26oktober, de attesten zullen zo snel
mogelijk aan de school bezorgd worden.
Er wordt een mail opgesteld naar de gemeente ivm de verkeers(on)veiligheid van de
gemeentelijke parking aan de school (kant klooster).
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Werkgroep Schoolfeest
Het schoolfeest volgend schooljaar loopt weer in samenwerking met Circus Picolini. De tent
komt toe op zondag 30 januari, de voorstellingen gaan door op vrijdag en zaterdag (4-5
Februari). De tent wordt opnieuw afgebroken na de laatste voorstelling.
Sponsoring werd reeds gevraagd aan een beperkte groep mensen. De sponsors komen
binnen. Ook de ouderraad zal helpen om op pad te gaan bij plaatselijke handelaars.
Er wordt nog gezocht naar iemand die de voorstellingen kan filmen. Stefanie vraagt verdere
info aan Mevr. Leen.
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Werkgroep Cultuur
- Spelletjesnamiddag zal georganiseerd worden in het voorjaar.
- Ruilboekenbeurs is ook een mogelijke optie en past in het jaarthema (school te bevestigen of
hieromtrent reeds iets beslist werd).
- Quiz wordt verplaatst naar volgend jaar (Bart, Fred, David).
- Leerkrachten in deze werkgroep: Epi, Lies, Hilde
Werkgroep speelplaats
- Voorzitters voor deze werkgroep zijn Hildegard en Joeri
- Datum eerste vergadering werd afgesproken: 23Nov2021 met Leen en leerkrachten. Er wordt
gekeken om samen te zitten met de volledige werkgroep in december (te bevestigen).
Andere
-

Schoolraad: Hildegard zal Nausicaä vervangen, David zal Ken vervangen.
Kriebelteam: volgende editie zal plaatsvinden na de herfstvakantie.
Penningmeester: Joke zal Petronella vervangen.
Dag van de leerkracht werd goed onthaald!
Leerlingenraad: Melissa geeft graag de fakkel door. Jessie wil dit graag overnemen.
LOK: nog geen nieuwe datum gekend.
Spelletjes over de middag – nog even on hold.
Sport begeleiden over de middag – nog even on hold.

Belangrijke data:
OR3 25nov
OR4 20jan
OR5 10mar
OR6 28apr
OR7 9jun

