Verslag ouderraad 1 februari 2015
Aanwezig: Christine, Annelies, Annemarie (verslag), Koen, Hilde, Katrien, Samira (Rania), Samira
(Mo), Veerle, Cecilia, Hafida

1. Opvolging en verslag vorige vergadering
Opbrengst van wijn, wafel en confituurverkoop: ongeveer 1.500 euro winst. Heel mooi resultaat!
Geen verdere opmerkingen

2. Evaluatie Kerstdrink
Reacties:
heel gezellig
mooie kersttruien van juffen en meesters!
mooi weer ook
opbouw ging vlot, opruimen was wel een klus, maar goed gedaan!
meer volk nodig bij gebak
de soep was te heet; misschien niet meer nodig om extra op te warmen?
leerkrachten vonden het goed dat het niet onder het afdak moest gebeuren (akoestiek); beter
communiceren aan leerlingen dat ze niet mogen rondlopen in de gangen en turnzaal (eventueel
linten hangen?); de prijs voor koek en cake was niet gemakkelijk te bepalen; er op letten dat er
gratis plat water wordt aangeboden (in karaffen)
- ontbreken van een muziekje op speelplaats?
- kosten: factuur van de wijn en soep is er nog niet; waarschijnlijk 700 euro winst.

-

3. Lentefeest
Zondag 20 maart is het Lentefeest. Sigrid coördineert de catering van het Lentefeest. Zij zoekt nog
iemand om de catering mee uit te werken: dit betekent een vergadering om alles te overlopen.
Graag dan ook aanwezig zijn op vrijdagmiddag bij de opbouw of zondag helpen bij de afbouw en
capabel zijn om opdrachten te geven en mee beslissingen te durven nemen. Erik en Barbara zijn
al van de partij. Hilde wil mee pannenkoeken bakken. Denken aan wijnglazen: via Wim?
Er komt een oproep in de postmap. Of als je goede kandidaten kent, spreek ze dan gerust aan!
We zoeken opnieuw hennaschminkers. Samira vraagt het aan Sana. Liefst 4 of 6 schminkers.
Graag tegen de week na de krokusvakantie namen doorgeven aan Sigrid. We zoeken mensen
voor drie shifts.
Kan er niet een duidelijkere aanduiding komen van het soort eten? Veggie, halal, welk soort fruit,
vlees, … Bijv. een vlaggetje er in steken? Vragen aan de ouders om hier zelf aan te denken en ook
vlaggetjes klaar houden voor Lentefeest.
Uit evaluaties van vorige jaren nemen we mee:

- niet iedereen kan de show zien: een podium? Het publiek op banken? Op tribune? eventueel
iets huren bij de Stad Antwerpen?
- Kraampjes meer aan het thema van de projectweek linken. Het thema is “Vlieg er eens in”.

4. Muzische ruimte / gang
Claire Warnier is een ontwerp voor de muzische ruimte aan het maken: meubilair dat geschikt is
voor de vooropvang en naopvang, maar ook voor bepaalde activiteiten. Eventueel met een
inkleding van de gang die daarop aansluit. Op dit moment wordt gedacht aan schuimplastic
blokken (foam), rechthoekig, zodat ze zowel voor kleine kinderen als wat grotere kinderen kunnen
dienen als stoel. Er komen ook tafels en een ‘grastapijt’. De tapijten hebben een cirkelvorm en in
een stof die niet (te) brandbaar is. Ook het huisje wordt aangepakt. De ruimte krijgt trouwens de
naam “Mini-Mirakelklas”. L5 maakt driehoeken om die ruimte verder in te kleden. Voor de jassen
wordt ook een oplossing gezocht. Koen zal het nog eens navragen of er geen kapstokken mogen
staan of hangen in de gang: dit is een vluchtweg en er mag dus niets brandbaars in staan.

5. Fuif
Annelies of Katrien vragen het aan Manoe; Café des Arts is ondertussen wel failliet …

6. Overige werkgroepen en schoolraad
Verkeer:
Er werd nagedacht over mogelijke beloningen voor de fluoactie. De prijs, een knutselvoormiddag,
werd heel goed geapprecieerd door de kinderen en juffen/meesters. Nu, in februari, gaan we het
niet halen … De tegenprestatie zou anders een pyamafeest geworden zijn.
De heuveltjes in de straat zorgen voor rustiger verkeer (maar dat is geen initiatief van de
werkgroep).
We bereiden de Verkeersdag nog voor.
* Wel en wee: Dikketruiendag valt op maandag 15 februari 2016. Van de werkgroep kan er echter
niemand soep maken of komen bedienen op school. Misschien per klas een ouder vinden die soep
wil maken? Of een andere dag? Of warme chocomelk? Chocomel lijkt goed idee. Op vrijdag 19
februari dan. Kinderen nemen zelf een beker mee. Samira (Mo) helpt mee, Hilde ook. Annelies
vraagt het ook nog aan enkele ouders.
* Groen: Het stappenplan gaat vrij traag vooruit, maar de tuin van de pastorie kan na de
paasvakantie in gebruik worden genomen. Misschien is het een idee om op het Lentefeest al een
soort ‘opening’ te organiseren? Of een kijkje? Er komt een poort, een kleutertoilet. De
kleuterspeelplaats wordt nog verder ingericht in samenspraak met Janneke Man: hopelijk lukt het
in de paasvakantie om die ook af te werken. Dringend afspreken met de werkgroep Groen. De
eerste werken door een aannemer gedaan; daarna plannen we een aantal werkdagen. Idem
voor de pastorie.
Gaat de Zonnebloem mee investeren? Wij moeten rekening houden met het feit dat zij geen
middelen hebben; we zijn al blij dat ze mee zijn met onze plannen.
Onlangs viel er een meisje op één van de boomstammen: is dat wel veilig? De boomstammen zijn
al glad gemaakt en stabiel. Nu is er jammer genoeg iemand op gevallen, maar kinderen vallen
eigenlijk best vaak over van alles en nog wat.

Meteen volgt een vraag over de veiligheid van de deuren: bescherming van de deuren voor de
vingers van de kinderen.

* Kwibbelmeesterkinderkrant:
Krant is nog niet klaar, dus het zal pas klaar zijn na de krokusvakantie.

Varia
• Rebekka, mama van Menora, Lucius en Viktor, vroeg of er niet een manier kan bedacht worden
om een soort terugkoppeling te krijgen over hoe het de kinderen in het eerste middelbaar
vergaat, in functie van een betere voorbereiding van de vijfde- en zesdejaars. Haar oudste
dochter Daphne zit nu in het eerste middelbaar.
Koen neemt dit mee. Christine hoort eens bij Rebekka of zij aan zo’n vragenlijst kan geraken.
• Verloren voorwerpen: terug uitstallen onder het afdak, bijv. op woensdag 3 februari. Misschien
even vragen aan de “koffie-ouders” ook, of ouders die ene koffie drinken. Het is dan ook
carnaval, natuurlijk!
• Christine heeft eens wat rondgekeken naar andere ouderraden en naar de site van VCOV. Wat
kan er beter? Welke aantrekking moet de ouderraad hebben? Christine hoorde al eens bij
ouders die nu niet meer komen en zij missen blijkbaar wat diepgang van de besproken punten.
Christine wil graag een bevraging doen om te weten te komen wat de mensen willen. Mee te
nemen: diepgang vindt plaats in de werkgroepen. Misschien iemand van zo’n werkgroep
uitnodigen op de ouderraad, zoals vorig jaar met Manu? Moet de ouderraad niet meer betekenen
dan nu? Cecilia pleit er toch voor om ook niet te streven naar een ‘revolutionair’ of
‘steenverleggend’ werk, want het is niet omdat het goed en vlot gaat, dat een ouderraad niet
nuttig is.
• Initiatief van De Brug is heel interessant om informatie te krijgen van middelbare scholen. Toch
goed om zelf scholen te bezoeken. Kinderen van De Dageraad gaan eigenlijk naar heel
verscheiden scholen.
• Ringland: een mama van vroeger vraagt of Ringland eens een informatie-avond mag
organiseren. Op zo’n avond krijgen mensen een uur lang uitleg en volgt een vragenuurtje. Kan
dat? Is dat niet wat te politiek? Wat is onze grens voor het openstellen van de school naar
belangengroepen? Beter toch afhouden.
• Afgelopen dinsdag was er een infoavond voor ouders die een school zoeken: er zijn maar 3 vrije
plaatsen!

Volgende vergadering dinsdag 8 maart 2016 om 20u15

