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1. Overlopen activiteiten 2016-2017 + plannen data ouderraad
- Data ouderraad:
Maandag en dinsdag afwisselend om 20.30 stipt;
Dinsdag 20 september 2016
Donderdag 27 oktober 2016
Dinsdag 6 december 2016
Donderdag 2 februari 2017
Dinsdag 7 maart 2017
Dinsdag 18 april 2017
Dinsdag 6 juni 2017
- Verantwoordelijke klassen:
Kerstdrink: L3 - L6 - K2
Lentefeest: iedereen
Laatste schooldag: L2 - L4 - L5
Projectweek op einde van het jaar: K3-L1
2. Klasouders en kriebelouders
Klasouder - kriebelouder
K1a: ? - ?
K1b: ? - ?
K2: Tine - Cindy en Dries
K3: Kathleen - Christine
L1: Katrijn – Fleur en Leen
L2: Barbara - Marina
L3: Kathleen - Gerlinde

L4: Vabessa - ?
L5: Yolande - Yolande, Ilse, Siege en Annemarie
L6: Hilde - Rebecca, Ilona en Samira
3. Evaluatie drink laatste schooldag
Ijsjes waren success. Niet duidelijk dat het ook voor ouders was.
Er waren te veel ijsjes, volgende keer minder bestellen. Aan brouwer vragen of ze
het volgende keer ook op speelplaats kunnen leveren ipv in gang.
Kleine flesjes waren goed alternatief, te weinig appelsap.
4. Evaluatie ouderdrink
Was ipv zomerbar. Juni was dikwijls te druk, daarom naar begin schooljaar
verplaatst. Nu ook weinig volk wegens te druk begin schooljaar.
Concept was goed, timing misschien slecht gekozen. Eventueel extra ouderdrink
gedurende jaar (vb april).
Iedereen eigen drank meenemen was goed concept.
5. Vergroening kleuterspeelplaats
Leuke vernieuwing. Wel afwachten wat regen gaat geven. Op kiezels loopt regen
snel weg, dus snel terug toegankelijk.
Beetje grijs, dor. Er zijn intussen wel planten aangeplant, ook klimplant aan muur
om het geheel groener te maken.
Vorig jaar speelplaats ontworpen in samenspraak met Janneke Maan. Geen
houtschors of grote kiezels wegens verstikkingsgevaar voor peuters. Afscheiding
tussen speelplaats en kiezels niet duidelijk genoeg voor Peuters, er wordt een
nieuwe houten afscheiding geplaatst in oktober. Er komen ook nieuwe banken aan
hek.
Goedgekeurd door preventieadviseur, als alles afgewerkt is ook check door GIT.
6. Herstwandeling
16 oktober in Hobokense Polder.
7. Wijn- wafel- en confituurverkoop
Volgende week dinsdag proefavond in minimirakelklas.
Voor kerstvakantie terug verkoop van wijn, wafels en confituur. Vanessa De Bruyne
maakt ook Granola. Navragen of dat ook verkocht kan worden dit jaar.
Vorig jaar toch wat problemen met afhaling. Manier vinden zodat ouders zich

houden aan afhaalmomenten en niet zelf beginnen meenemen uit gang.
Volgende ouderraad, beslissingen rond data en afhaalmomenten.
Eventueel een extra wijnverkoop in zomer (mei)? Afwachten tot na deze editie.
8. Website
Momenteel niet up-to-date. Het systeem is nu niet direct toegankelijk voor
leerkrachten. Idee om website mss aan te passen, wat zou er nog op moeten:
Maandkalender
Alles uit postmap (eventueel via links rechtstreeks uit kalender)
Foto’s (ook van vb in klas, soort van blog per klas)
Blog eventueel achter beveiligd deel, met extra foto’s?.
Info per klas (vb wanneer welke groep zwemmen?)
Wie is wie
9. Activiteiten 20 jaar Leefschool de Dageraad
Heel het jaar door worden kleine zaken georganiseerd voor kinderen ipv 1 groot
feest.
- Projectweek wordt thema feest
- Lentefeest in thema 20jaar De Dageraad.
- Ook oud-leerlingen bij betrekken (worden verzameld via facebookpagina die
speciaal gemaakt werd voor oudleerlingen en ouders).
- Terugkijken naar thema’s van vroeger (vb carnaval thema van vroeger?)
- 20 leuke extra’s (vb 20 minuten extra speeltijd)
10. Overige werkgroepen en schoolraad
- Schoolraad: nieuw leerplan, opleiding voor leerkrachten, speelplaats,
verbouwingen van kleuterklassen (zomer 2017), vakantieopvang,
aanpassingen schoolreglement
Aanpassing schoolregelement: oa. aanpassing van wettige afwezigheden (5
halve dagen ipv 10 halve dagen) voor leerplichtige kinderen; bednet
(internetonderwijs voor langdurig zieke kinderen) ook mogelijk voor kleuters.
Vakantieopvang: Situatie herbekeken aangezien De Brug door verbouwingen
niet mogelijk was om samen te werken: School moet eigen middellen
opleggen voor vakantieopvang + oplijsting kinderen toont dat er weinig
gezinnen hier gebruik van maken + aanwezigheid directie voor
verantwoordelijkheid… : opvang tijdens schoolvakanties worden afgeschaft
behalve herfstvakantie 2016 + vanaf nu 1e week juli, laatste 2weken
augustus
Marina blijft half uur langer op kleuterspeelplaats, leerkracht
kleuterspeelplaats verplaatst naar poort. Voorbewaking blijft tot 8u15

- WG wel en wee: activiteiten komen rechtstreeks onder ouderraad. WG zelf
wordt momenteel afgeschaft
- WG groen: OK
- WG schoolkrant: Ilse en Silvie trekken schoolkrant vanuit school
- WG verkeer: komen volgende week samen
- WG koffie: zoeken nog mensen, vanaf nu 2e woensdag

11. Varia en aandachtspunten
-

Klasfoto’s worden dit jaar begin van het jaar getrokken (oktober). K1a en K1b
krijgen extra klasfoto op einde van hat jaar als klas volledig is.

