Verslag van 06 juni 2017
Aanwezig: Koen, Sigrid, Marieke, Ann, Hilde, Katrien, Katrijn, Christine, Annemarie
(verslag), Eva
1. Opvolging vorige vergadering
Geen opmerkingen

2. Verkiezing nieuwe voorzitters
Laatste ouderraad voor Christine, die zorgde voor een duo-opvolging: Ann (mama
Louis, Feline en Briek) en Katrijn (mama Jule en Nelles). Zij brachten een creatieve
collage mee van hoe zij De Dageraad zien: De Dageraad is een mooie plek, waar
heel veel mogelijk is. Welke bijdrage kunnen de nieuwe co-voorzitters nog geven?
Daar dachten zij over na en formuleerden een document met hun visie op het
schoolgebeuren. Zij willen vooral mikken op verbondenheid: digitaal, fysiek, via
papier. Er is een facebookgroep, maar nog lang niet iedereen zit daarin. Er zijn ook
al heel wat Whatsapp-groepen, maar ook daar moet iedereen erover waken dat alle
ouders daarbij zitten.
Veel ouders zijn betrokken en doen mee aan de ondersteuning: Ann en Katrijn willen
eigenlijk nog meer ouders betrekken! Iedereen wil een fijne schoolloopbaan voor
zijn kind, dat hebben alle ouders gemeenschappelijk. Hoe kunnen wij daar nog beter
op inspelen als voorzitters? Welke engagementen zijn er allemaal? Kent iedereen die
wel? En hoe kan ieder zijn talent inzetten? Misschien via een webbrochure met
ouderengagementen? En ook met een timing: wanneer in het jaar hebben ouders
een inbreng.
De school kan ook meer naar buiten treden door acties mee te steunen, zoals Music
for Life, Soep-op-de-stoep, de Dag tegen Armoede, enz.
Nog een ideetje: bijvoorbeeld een vrijdagmiddag na schooltijd een drink doen om de
nieuwe ouders te leren kennen. Dan kunnen we ideeën sprokkelen op een

schoolbord: tekenen, schrijven, …
Ann en Katrijn worden door de ouderraad aangemoedigd: fijne voorstellen en hoog
enthousiasme. Zie document van Ann en Katrijn in bijlage!
3. Laatste-schooldag-drink
Christine spreekt Wim nog aan voor de wijn. Drank, koeltogen en ijsjes zijn al
besteld. De ouderraad betaalt de ijsjes. We verkopen drank met bonnetjes; kinderen
krijgen één bonnetje gratis en er is gratis water.
4. Evaluatie Dageraadloop
Het was weer een fantastisch evenement!
Teruggaan naar de school ging in een lange sliert, geflankeerd door twee fietsende
ouders (Katrijn en Stijn): dat bleek een goede methode.
Misschien toch ook iemand voorzien om fietsers te waarschuwen voor de lopertjes
(aan start/finish)
5. Evaluatie fruitbrochettes
Veel fruit, veel helpers (dankzij Whatsapp-berichtjes): het was lekker! Ouderraad
betaalde wat ‘feestelijk’ fruit.
6. Evaluatie verkeersdag
Genoeg volk uiteindelijk.
Maar wat met leerlingen die het fietsdiploma of voetgangersdiploma niet halen? Voor
‘voetgangers’ wordt er wel nog geoefend in 5 en 6, en die krijgen wel een brevet
van de school. Misschien wel een goed idee om die leerlingen in L5 te laten
meedoen met stapexamen van L4.
Eens bespreken in werkgroep Verkeer volgende week. Jo (papa Nathan) wil anders
wel aparte fietsexamens mee begeleiden, maar veel tijd is daar doorgaans dan niet
meer voor, omdat fietsexamen altijd op het einde van het schooljaar is.
Voor L3 is de fietswip toch precies nog wat te moeilijk, want er zijn er best wel veel
gevallen. Overwegen om deze oefening weg te laten voor deze klas?
7. Verslag schoolraad
Eva brengt verslag uit:
- Lestijdenpakket: iedereen moet reikhalzend uitkijken naar de lijst die de laatste
dinsdag wordt meegegeven. Dit jaar hadden we uitzonderlijk weinig uren op
basis van de instappers (op 1 februari); daardoor zijn er wat minder uren
voor de kleuterschool
- Facultatieve verlofdagen: zie postmap van 6 juni 2017

- Verbouwingen: voorjaar 2018 wordt er gestart met verbouwing op
kleuterverdieping. Er komt vernieuwd sanitair (naast de plannen die we al
kenden). De kleuters zullen worden opgevangen: meer informatie volgt tegen
dat het zover is! De verbouwing duurt wellicht twee-drie maanden.
- Aanpassingen schoolreglement: maximumfactuur stijgt een beetje door de
meerdaagse uitstappen (zie vorig verslag). Toegang tot logopedie wordt
gemakkelijker. Getuigschriften basisonderwijs of attesten basisonderwijs: in
de toekomst komen daar expliciete doelen op. Beroepsprocedures zijn
vereenvoudigd. Dit is wettelijk geregeld. Alle wijzigingen komen in het
schoolreglement op de website.
- Samenstelling schoolraad: Joris (papa Sophia en Matteo), Valerie (mama van
Martha en Vital) en Eva (mama Oscar en Casper) en dan ook buurtbewoners
Lien en Truus, drie leerkrachten en de directeur met adviserende stem.
- Eerste vergaderdatum van nieuw schooljaar is 19 september 2017.
8. Werkgroepen
•

Groen:

Klusdag op zondag 18 juni: onderhoud van wat al bestaat en enkele aanpassingen
(zoals aan glijbaan). Iedereen welkom vanaf 9u30! Koffie en bijbehoren zijn welkom
J. Er is nu ook een kraantje aan de straatkant!
•

Verkeer: zie evaluatie verkeersdag

•

Krant: in de maak! Marieke verzorgt de lay-out van de volgende versie en Chris
(mama van Anna en Otte) neemt het daarna over!

9. Varia
- Hoge Rielen: bosklassen starten op 25/9 voor L6-L5, 26/9 voor L4-L3, 27/9
voor L2-L1
- Herfstwandeling: 22 oktober (liefst die datum!) -> Michel en Edwin
- Info-avond: 5 september annex ‘drink’
- Eerste vergadering ouderraad: 12 september- 20u30
- Etentje actieve ouders: 8 september; eerst een bericht ‘aan alle actieve
ouders’ via postmap met deadline 30 juni; daarna kan Annemarie nog alle
leden van werkgroepen, ouderraad en Wim aanschrijven indien geen reactie.
1 september valt samen met Offerfeest, dus 4 september wordt eigenlijk een tweede
welkommoment met een ‘ochtendkoffie’ en misschien wat koekjes. Katrijn en Ann
spreken ‘koekjesouders’ aan.
Een dikke merci ook aan Christine om twee jaar onze vergaderingen en
ouderactiviteiten in goede banen te leiden!

