Verslag ouderraad 8 maart 2016
Aanwezig: Christine, Koen, Annelies (verslag), Hafida, Samira (Rania), Samira (Mo), Katrien,
Veerle, Kris, Annemarie

1. Opvolging en verslag vorige vergadering

- Vragenlijst middelbare school (opvolging overgang van 6de leerjaar naar het 1ste middelbaar) ->
nog geen lijst wel een terugkomdag organiseren eventueel in oktober (op een woensdagmiddag)
Met als doel te vertellen hoe de start was in het eerste middelbaar.
- 1500 euro winst gemaakt met de wijn- wafel- confituurverkoop / 2500 euro schenken aan de
werkgroep groen (vergroening speelplaats / tuin)

2. Lentefeest

- Werklijsten raken moeilijk volzet, (anders dan andere jaren) - lijsten in de gang werden
opgehangen / Veerle stelt voor om ouders zelf aan te spreken

- Henna - 2 mensen om te helpen, nog iemand?
- Catering: alles wordt afgegeven aan de toog (staat op de speelplaats) - goed aanduiden met
-

pijltjes (onderverdeling veggie-vis-vlees-halal / met verschillende kleurcodes aangegeven op
prikkers)
Minimirakelklas: tentoonstelling van de projectweek
Ontbijtpakketjes: deze vrijdag de deadline
Openingsmoment filmen: wie ziet dit zitten? (handig om het achteraf te zien bv. op de website)
Rondleiding in de nieuwe tuin (Koen begeleidt dit): in groepjes van 20 - 25 kinderen bezoek aan
de tuin. Werkgroep groen brengt prenten mee met voorstellen, mensen (ouders-kinderen)
kunnen mee beslissen wat er allemaal komt
Workshop waar er wordt gewerkt rond de aankleding van de muren / driehoeksjablonen
inkleuren tijdens de workshop / kleurcombinaties

3. Minimirakelklas / inkomhal
Nieuw meubilair gemaakt door Unfold: tafels in gerecycleerd materiaal, balkvormige stoeltjes voor
erbij, passen aansluitend onder de tafels. Ronde grasmatjes om op te spelen.
Vertelhuisje wordt opgefrist met dezelfde kleuren als de inkomhal

4. Tuin van de pastorij
Poort is klaar, binnenruimte (de orangerie) is bijna klaar, geschilderd, nieuw beton, nieuwe ramen
Opening na de paasvakantie om een paar maanden uit te proberen, zijn er dieren mogelijk in de
tuin? Vlindertuin? Kippen?
Grote grondwerken door een aannemer in de grote vakantie.

5. Werkgroepen
VERKEER:

- Fluoactie geëvalueerd / 2de reeks is moeilijker om de beloning te halen
- Begin van de tweede reeks opnieuw een verkoop?
Concept moeten we zeker behouden (blokjes uitdelen), dat helpt
- Voorbereiding verkeersdag (vrijdag 27 mei): na de paasvakantie starten / ouders L4 en L6
worden geëngageerd om mee te doen (voetgangersexamen / fietsexamen mee begeleiden)
- L6: groot fietsexamen - organisatie Pro velo zal dit mee ondersteunen (op de Dageraadplaats
oefenen en het parcours mee oefenen) Ter voorbereiding van het fietsexamen
- L5: doet mee aan de grote verkeerstoets
WEL EN WEE:

- chocolademelk (tijdens de dikketruienweek) was een echt succes, er was zeker meer dan
genoeg!
GROEN:

- zie bij punt 4
- binnenkort een opfrissing van de plantenbakken
KWIBBELMEESTERKINDERKRANT:

- pdf online zetten van de laatste versie
- Lay-out werk meer verdelen? Dit is nogal veel werk voor 1 persoon. Terug oproep via de
postmap (na de paasvakantie)?
Algemeen:
Link tussen de werkgroepen en de ouderraad weer meer aanhalen
Organigram in de inkomhal met wie is wie van de werkgroepen, ouderraad? Aanspreekpunten,
wie? Leerkrachten wie? Leerlingenraad wie? Wachten op de grid

- Foto van de nieuwe leerkrachten in de school ook mee in de postmap (handig om het gezicht
van een nieuwe juf/meester te kennen)

- Oudercafé organiseren ipv zomerbar, misschien dat we dit in oktober doen (begin van het
schooljaar)? Basic café om eens met de andere ouders te praten zonder kinderen?
- Fuif van de ouders: momenteel nog geen zaal / belangrijkste is wel dat het op tijd wordt
gecommuniceerd naar de ouders om deze dag vrij te houden (datum?)
- Voorstel om een gesloten facebookgroep aan te maken voor de ouders van de Dageraad, gaat
niet uit van de school. Voordelen: de laagdrempeligheid, makkelijk een oproep lanceren? Dient
als aanvulling op de rest van de communicatie
Ouderraad:
1) Visie? Wat is het? Wat willen we bereiken? Wat is het doel?
Het is een klankbord voor ouders maar de visie van de school wel volgen als ouderraad
Ouderraad als schakel tussen ouders, school, werkgroepen
Speerpunten van de ouderraad nog eens op een rijtje zetten, weer in kaart brengen van
waar we voor staan?
Historiek bekijken en zien wat er allemaal van gekomen is
2) Kan er pro-actief gewerkt worden? Iets leuk organiseren pro-actief?
3) Link werkgroepen aanhouden - bv. door af en toe mensen van de werkgroepen uitnodigen op de
ouderraad
4) Meer zichtbaarheid geven naar de ouders toe
Christine en Chris zitten al eens apart samen om echt door te gaan over de visie van de ouderraad

6. Varia
- 1ste leerjaar: volgende schooljaar wordt er zacht geëvalueerd (dus met sterren en niet met
punten) op het rapport
- Niet meer gebruik maken van de ruimtes van de school voor andere doeleinden (bv. feestjes)
Sporten blijft wel (karate, BBB)
- Toiletten worden niet proper achtergelaten -> nabewaking?
- Veel te laat komen van ouders met kinderen -> nog eens een actie doen

Volgende vergadering dinsdag 12 april 2016 om 20u15

- Evaluatie Lentefeest

