VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD
Datum: 24okt2022
Aanwezig: Jessie Degerickx, Aurelie De Rouck, Hildegard Lavens, Veerle Bouckaert,
Mathias Ballet, Hilde Vyaene, David Brulard, Annelies Storme, Randy Vancoppenolle,
Claire Schamp, Joke Engels, Sofie Vermeiren, Leen Embo
Verslag: Annelies Storme

Goedkeuring vorig verslag.
Dankjewel aan iedereen die heeft geholpen aan de dag van de leerkracht en het schilderen
van de turnzaal!!!

-

Nieuws van de school
Bouwnieuws: buiten bezig met rioleringen, voorbeidingen crepi. Onderaannemer failliet ->
mogelijk vertraging… Vloeren liggen overal. Tussenwanden, deuren, faience moet nog
gebeuren.
Typlessen? Nog geen antwoord, wordt verder opgevolgd.
Gemachtigde opzichters: opleiding is achter de rug: 4 extra ouders beschikbaar voor onze
school: David (geen vaste dag), Hilde (af en toe woe/vrij), Veerle (do), Mathias (af en toe
woe). Verdere afspraken worden gemaakt in whatsapp-groep.
Veel uitstappen, veel vervoer/begeleiding gevraagd van ouders. Antwoord: komt nu veel
samen in korte tijd – is niet elk jaar zo. De school moet het nemen zoals het aangeboden
wordt.
Agenda in sommige klassen enkel online via Classroom. Er wordt gevraagd om dit ook op
papier in te vullen.
Afbraak woonzorgcentrum (asbest?): school heeft hierover voorlopig geen info.
Er komen nieuwe moestuintjes in het plan van de tuin van het rusthuis.

-

Werkgroep Valentijn
Hildegard, Jessie, David, Aurelie, Lindsey/ juffen: Christine, Hilde
Eindevaluatie: winst 3285 euro.
De volgende editie gaat door op 12Feb2023.

-

-

-

-

-

-

Werkgroep Verkeer
Annelies, Sofie, Melissa, Veerle, Hilde
Fluo-actie komt eraan na de herfstvakantie.
Stickers en kaartjes van ‘helm op fluo top’ zijn besteld. Komen normaal gezien deze week
aan.
Deze week nog brief meesturen met aankondiging + oproep voor helpers.
Mobiliteitsraad:
Idee werd geopperd voor het plaatsen van zwaailichtjes aan het zebrapad (voorbeeld “Blije
school” in De Pinte). Info hierover werd opgevraagd bij gemeente De Pinte door Lindsey.

Annelies vraagt na of er budget is vanuit de gemeente (mobiliteitsraad). Hiervoor bestaan
Vlaamse subsidies voor 50%.
Vrachtvervoer tijdens schooltijden: er bestaat nu een charter. Als bepaalde vrachtwagens
toch vaak rond schooltijd passeren mag dit gemeld worden aan
openbarewerken@nazareth.be.
Putten in rode steentjes op parking: mag gemeld worden aan openbarewerken@nazareth.be

-

-

Werkgroep Schoolfeest
Annelies, Veerle, Kim, Claire & Randy, Stefanie, Lindsey.
School denkt nog na over het concept dit schooljaar (samen met opening nieuwbouw? Naar
het einde van het schooljaar toe? Optredens kindjes?).

-

Werkgroep Cultuur
- Annelies, Veerle, Stefanie
- Dit schooljaar wordt er een quiz georganiseerd (Bart, Fred, David, Joeri, Randy, Mathias) op
22 april.

-

Werkgroep speelplaats
Hildegard, Joeri
De ouderraad is bereid om €5000 uit budget te spenderen aan de werkgroep speelplaats.
Werken gaan ten vroegste van start december-januari 2023.
De kleutertuintjes zullen eerst aangepakt worden (hopelijk nog dit schooljaar), dan de grote
speelplaats (sowieso volgend schooljaar).
Andere

- Schoolraad: (David, Hildegard) vergadering van 20 oktober: schoolreglement, bouw,
preventie, verlofdagen, doorlichting.
- Kriebelteam: Kriebelteam opnieuw gevraagd na vakantie. Er blijft een haard aanwezig.
Alternatieve actie (sensibiliserend)? In enkele klassen nog eens controleren voor de vakantie.
- Penningmeester: is nu Melissa.
- Leerlingenraad: De leerlingenraad ging voor de eerste keer door op 14 oktober. Elke klas
mag items aangeven die ze leuk vinden, die ze willen veranderen en whishlist.
• Traiteur: meer variatie in groenten, couscous ipv rijst of patatjes. Graag meer soep
(antwoord: wordt beperkt tot 1 tas)
• Boekenhuisje ingehuldigd = succes (weekrooster voor boekenkast). Wie een
kussentje heeft mag lezen (in de gang).
• Weer klasboxen met speelgoed (ipv box voor alle klassen samen). Niet meer met
frisbees spelen op speelplaats om ongelukken te vermijden.
• Inspraak voor speelplaats-inrichting: vraag naar sportveldje.
• Groter afdak voor fietsers (is voorzien in de plannen).
• Lln willen bel terug (is voorzien in nieuwbouw. Randy herstelt handbel).
• Ingeschreven voor actie mooimakers van gemeente. 1x per maand gaat een klas de
schoolomgeving opruimen, meedoen zwerfvuilactie, opnemen in lespakket, etc.
Subsidie van 800 euro.
- LOK: vergadering uitgesteld naar 14 november (Annelies + Veerle)
- Spelletjes over de middag gaan door tussen herfst en kerst. Een mail met oproep voor hulp
werd uitgestuurd. Bericht op Facebook nodig + nieuwsbrief. We gaan van start op vrijdag 18
november.
Kandidaten: Jeroen, Hildegard (gaatjes opvullen), Birgit
- Sport begeleiden over de middag na krokus, in samenwerking met juf Meredith.

- Website: aan de leden wordt gevraagd om de website te checken en ontbrekende gegevens
te bezorgen aan Annelies. Er wordt een reminder gestuurd.
- Sint + praatcafé op maandag 5 december
Oproep wordt verstuurd via mail. De Sint komt naar school!

Belangrijke data:
-

Sint en praatcafé 5 december 2022
Lichtmis 2 februari 2023
Data vergaderingen:
o OR 3: dinsdag 29 november 2022
o OR 4: donderdag 26 januari 2023
o OR 5: dinsdag 7 maart 2023
o OR 6: donderdag 27 april 2023
o OR 7: maandag 5 juni 2023

