Vergadering 13 september 2012
Aanwezig: Karl, Véronique, Veerle, Koen, Sigrid, Barbara, Kris, Steven, Katrijn (verslag)
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Opvolging vorige vergadering: alles ok, geen specifieke puntjes. Van elke klas van
de hele school is er – alvast deze vergadering - iemand vertegenwoordigd in de
ouderraad.
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Overlopen activiteiten schooljaar 2011-2012, plannen data ouderraad en
engagement ouders.
Activiteiten zijn reeds meegegeven via postmap aan iedereen.
7 oktober: herfstwandeling
20 feb: dikke truiendag (werkgroep wel&wee komt in actie dan)
23 mei: zomerbar: Barbara en co organiseren nog steeds.
Data ouderraad: afwisselend dinsdagen en donderdagen
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Engagementen
Klas
K1a
K1b
K2
K3
L1
L2
L3

klasouder
Elke
Evy en Katelijne
Kathleen P
Veerle
Yolande
Nele
Barbara

Luizenouders
Saïda
Katelijne en Claire
Gerline en Kathleen M
Barbara en Kris (en katrien)
Ok, maar namen niet gekend
Rebecca en Kathleen M
???

L4
L5
L6

Jo en Karen
Carl
Kris

Kathleen M en Kris
Marij
Hilde en Jeroen

extra

Eénmalig door Kris en
Leonard

Met assistentie van Juf
Saskia

Vergadering van 13 januari 2011
Blz. 2 van 3
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Werkgroepen
Verkeer: dimitri en Frederika en Dirk zijn de 3 laatsten van deze werkgroep en vertrekken
volgend jaar. Er is dus heel dringend opvolging nodig.
OPLOSSING: proberen om ouders aan te spreken op de herfstwandeling voor de werkgroep
verkeer.
Volgende week: 21 sept: strapdag: stappen en trappen naar school.
De werkgroep verkeer gaat op 20 september van start.
Krant: nieuwe ouders altijd welkom.
Ochtendkoffie: heeft genoeg ouders, maar meer is altijd welkom, dan kan er eventueel
vaker koffiemoment gedaan worden.
Kriebelteams: per klas georganiseerd. Verantwoordelijke ouders coördineren, maar doen
het niet noodzakelijk telkens zelf. Na elke controle wordt er een brief meegegeven in
klassen waar er luizen zijn, en week later volgt er een nacontrole.
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Schoolraad:
Nog geen nieuwe schoolraad geweest sinds de laatste ouderraad.
Enkele nieuwtjes:
• Sigrid doet half zorg in 3 en 4, ter vervanging van Anke. Als Anke terug is, komt
Sigrid terug halftijds in het 5e te staan.
• Geen maandopener meer: te chaotisch. Er gaat meer tijd naar de forums nu.
• Peter en meterschap wordt geïnstalleerd tussen klassen: om samen leuke dingen te
doen.
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Evaluatie eindejaarspicknick
Fijne sfeer, absoluut voor herhaling vatbaar, maar vooral puur praktisch wat problemen.
Heel lang aanschuiven: systeem van de rijen werd niet gevolg.
Er was te weinig eten: niet iedereen die komt, bracht ook iest (of voldoende?) mee.
OPLOSSING: duidelijke oproep naar iedereen: als je komt, breng ook iets mee
En we voorzien extra Turks brood.
Aparte tafel voor drank wordt behouden.
Nu ook zoet en zout opsplitsen: nu stond alles te veel op een hoopje.
Er worden vlaggetjes gemaakt met veggie en halal, om reeds op het lentefeest te
gebruiken.
Frank heeft aangegeven dat hij de organisatie opnieuw op zich wil nemen.
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Herfstwandeling
Gaat dit jaar door in het stropersbos in het Waasland. Wandeling zal 5 km zijn, verzamelen
tussen 13u en 13u30, met mogelijkheid om te picknicken, daarna start wandeling om 14u.
Er is een traject voor iedereen dat helemaal op het einde opsplitst in een avontuurlijke
route en een meer buggyvriendelijke route. Beide routes komen op hetzelfde punt weer
aan.

Vergadering van 13 januari 2011
Blz. 3 van 3

Nieuw: Michel Tassent (Roosje en Noa) neemt dit jaar mee de organisatie op zich.
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Varia en aandachtspunten
Fijne samenwerking met de nieuwe school De Zonnebloem.
De toiletten worden gedeeld, wij mogen af en toe de turnzaal en hun theaterzaal
gebruiken.
De ochtenden beginnen met een rustig muziekje: alles verloopt veel rustiger.
De kleuters verzamelen op de kleuterspeelplaats op de banken. Er worden extra banken
gemaakt voor de kleuterspeelplaats.
22 en 23 november: muziekdagen op school.
19 september: Pedagogische studiedag: druk programma!
Muzische vorming: school werkt samen met vzw De Veerman. Dat is een vzw die kan
ingehuurd worden door oa scholen om korte en lange termijn projecten op te zetten.
In elke klas zullen dit jaar ateliers ingericht worden door de vzw.
Dit jaar wordt er vooral gekozen voor dans en bewegingsexpressie.

