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Verslag ouderraad 27 oktober 2015!

!
!

Aanwezig: Christine, Annemarie, Annelies, Koen, Hilde, Katrien, Rachida, Samira (Rania), Samira
(Mo), Greet, Veerle (verslag)!

!
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1.
!

Opvolging vorige vergadering!

Vraag om verduidelijking drink aan het einde van het schooljaar: eindejaarsdrink wordt vieruurtje.
Bekijken of kinderen die niet tijdig worden afgehaald via klasouders kunnen worden ‘opgepikt’ door
andere ouders zodat zij het lekkers niet moeten missen.!
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2.
!

Evaluatie infoavond KIVA!

Voor school belangrijk om veel ouders te bereiken, want het is echt een langetermijnproject en
daarom belangrijk om ouders daarin mee te nemen. Wat dat betreft tevreden. Natuurlijk wel
jammer dat niet alle ouders aanwezig waren, maar dat kan ook niet.!
Belangrijk dat KIVA-project ook duidelijk is voor ouders: wat is het? Enthousiasme delen met de
school.!
Goed dat ook in de kalender een item over opgenomen werd.!
Idee: ook info op website zetten (maar wachten tot KIVA voor ouders ook op de Belgische website
staat).!
Vaststelling: KIVA leeft echt bij de leerlingen (= positief).!
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3.
!

Evaluatie herfstwandeling!

Minder volk dan vorig jaar. Wel een heel toffe omgeving om te wandelen (Doel). Het was heel tof
maar de wandeling was niet zo lang. Eerst vooral gewacht op ouders die verkeerd gereden waren
in de haven. Jammer dat de wandeling werd opgesplitst voor buggy’s en zonder. Toch ook mogelijk
wandeling voor iedereen te doen? Was geen typische wandeling maar ook wel leuk. Sommige
ouders toch wat teleurgesteld, anderen gecharmeerd door ‘bezoek aan Doel’. Originaliteit viel zeer
in de smaak!!! Kinderen ook onder de indruk van de ‘spookstad’.!
Aanbevelingen volgende editie: graag iets meer wandelen.!
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4.
!

Wijn-, wafel- en confituurverkoop!

Affiches hangen in de hal om extra onder de aandacht te brengen. Na de herfstvakantie ook nog
herinnering in de postmap.!
Door taxshift extra accijnzen op de verkoop. Naar schatting € 210 minder winst (op basis van
verkoop vorig jaar) door extra accijnzen. Daarom idee al voor november gedeeltelijke bestelling te
plaatsen. Voorstel: alvast 500 flessen bestellen?!
Affiches kunnen meegenomen worden door wie wil.!
Transport wafels: Annemarie volgt verder op. Idem voor confituur.!

!
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5.
!

Kerstdrink (18 december)!

Vraag aan ouders om te bakken. Wordt dan verkocht tijdens drink (van 15u45 tot 17u30). Verkoop
drank en hapjes met bonnetjes. !
Kinderen die bij Marina blijven: samen naar turnzaal + hapje en drankje wordt daar voorzien.!
Verantwoordelijke klassen: K2, L3 en L6.!
Werkgroep van het schoolteam zal klasouders contacteren om dan de werklijst in te vullen bij de
verantwoordelijke klassen.!
Idee: aanleren van Dageraadlied aan wie het nog niet kent. Tekst flyeren. Zesde leerjaar zingt. Kan
ook vooraf nog aangeleerd worden. Eventueel zingen rond de vuurkorven. (Wordt doorgegeven
aan de werkgroep.)!
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6.
!

Overige werkgroepen en schoolraad!

* Verkeer: Zie maandkalender. Deze week fietsvaardigheden L3 en L4, woensdag L5 dode hoek
(in halve groepen zodat voldoende aandacht) en K1 en K2 naar poppentheater in Crea16 rond
verkeer. Na de herfstvakantie hele school verkeersweek. Specifieke aandacht naar ‘zien en
gezien worden’. Die week ook fluospel in de keuken bij de Luc Bettenszaal voor K2, L1, L3 en
L5. Fluovestjes worden verkocht na de vakantie + lampjes. Start fluoactie op 16 november. Nog
op zoek naar mensen die controle willen doen (8u10 tot 8u30) —> mailen naar Koen met
momenten dat je kan. Hij bekijkt dan wanneer het zinvol is dat je blokjes uitdeelt aan de kinderen
die - zoals afgesproken - een fluohesje dragen. Klas die het grootste percentage fluohesjes
draagt, mag mee de beloning kiezen voor de hele school.!
Vrijdag 13 november: dag van de zachte weggebruiker. Kinderen met ‘zachte outfit’ naar school
!
laten komen. Doel: automobilisten sensibiliseren in schoolomgeving. Samen met aantal !
!
scholen uit de buurt + Spindokter.!
!
Hopelijk ook aanwezigheid van media!!!!
!
Die week ook in de klassen rond werken.!

!

* Groen: Tuin van de pastorij: gat is gemaakt tussen tuin en kleuterspeelplaats. Nog wat vragen
rond de muur op zich (behouden zoals nu of niet?). Onlangs Koen en Stef Van Riet aanwezig
geweest op kerkraad met vraag of mogelijkheid ‘in te breken’ op de muur (ook goed voor
stabiliteit) maar kerkraad wil die eigenlijk behouden (buffer tav. school). School wil graag vaart
zetten in project, want afhankelijk van wat kan met de muur zal ook het project van de
kleuterspeelplaats aangepast worden (start heraanleg gepland krokusvakantie maar daarvoor is
aanbesteding in december noodzakelijk).!

!
* Kwibbelmeesterkinderkrant: eerste vergadering na de herfstvakantie.!
!
!
7. Varia en aandachtspunten!
!

* Rommelmarkt: € 1.661,77 winst. Intussen omgezet in bonnen en afgegeven. Er was heel veel
(ook van onze school), ook heel mooie dingen. Helpende handen vinden op onze school was
moeilijker. Wat niet gebeurd is: kringwinkel die extra inspanning zou leveren of betrekken van
Filet Divers maar was ook al heel kort dag om dat nog te realiseren.!

!

* Bezoek schepen Marinower aan de school. Was oké. Had niet zo veel vragen voor de ouders.
Zijn bedoeling is alle scholen tijdens zijn legislatuur te bezoeken. Koen heeft ook verteld over
KIVA. Hij heeft ook gecheckt of het systeem van de ‘vignetten’ bij onze school in de smaak valt.
Uiteraard! !

!

* Vertelhuisje: staat er nu, maar oplevering van de verbouwingen is pas na de herfstvakantie en
dan kan het ook in gebruik genomen worden. Is nu nog kaal, maar zal nog aangekleed worden

!

(evt. verlichting op batterijen want geen stopcontact in de buurt). Idee: wisselende inkleding in
verschillende sferen/culturen …. Zal op termijn ook tijdens lange speeltijd gebruikt worden voor
kinderen uit LS om rustig iets te doen (evt. via bib boeken in een bepaald thema). Nu eerst
inkleding voor de Sint. Rachida en Koen stemmen daarna verder af voor een inkleding begin
2016.!

* Muzische ruimte: is nog niet af qua inkleding en meubilair. Claire (mama Ebba) is dit mee aan
het bekijken. Geluidsinstallatie en elektriciteitswerken zijn nog niet helemaal afgerond. Op termijn
eventueel extra ouders inschakelen voor verder inkleding.!

!
!

Volgende vergadering maandag 7 december!
• kerstdrink!
• evaluatie wijn-, wafel- en confituurverkoop!
• inhoudelijk punt: ervaringen KIVA

