Vergadering van 12 september 2013

Aanwezig: Veerle, Sigrid, Koen, Ann, Jessin , Veronique

1 Activiteiten schooljaar 2013-2014:
Ouderraad: di 15 oktober (postmap op 1 oktober) / maandag 25 november / donderdag 9 januari / dinsdag 18
februari / maandag 17 maart / donderdag 8 mei / dinsdag 17 juni
Engagementen van de klassen:
K1A: klasouder: Katrien Gevens
Luizenmama’s: Gerlinde (Anna) + Katrien De Wit (mama van Lena)
K1B: klasouder: Elke De Neef
Luizenouders: nog niet gevonden (ev. Kathleen?)
K2: klasouder: mama van Lien Geeraerts
Luizen: 1 ouder – nog navragen bij Elke
K3: klasouder/ Kathleen Panne(mama van Oscar)
Luizenmama: Gerlinde (mama van Roosmarijn)
WG Groen: Leon – Manu
WG Wel & Wee: Kathleen Panne
L1: klasouder: Veerle
Luizenouders: Katrien – Rebecca – Kris – Ubi
WG verkeer: Eric
L2: klasouder: Yolande
Luizenouders: nog niet gevonden – Yolande zou wel al eerste controle organiseren
L3: klasouder: Nele
Luizenouders: Kris, Illona, Barbara en Kathleen
L4: klasouder: Valérie
Luizencoördinator: Valérie
Luizencontroleurs: Katrien – Rebecca – Kris
Ouderraad: Veerle – Kris - Frank
WG verkeer: Ann
L5: klasouder: Karen en Jo
Luizencontrole: Rebecca – Fien – Katrien – Kathleen – Hilde (luizencoördinator)
Ouderraad: Veronique – Kathleen – Katrien
WG verkeer: Karen
Koffiepapa: Jo
L6: klasouder Karl
Luizeonouders: Saïda – Elise
Ouderraad: Karl – Steven
Groen: Annelies – Kitty
Verkeer: Christel
Krant: Karl
WG Groen: nog mensen nodig?
Wel&Wee: op zich voldoende
WG verkeer: nieuwe mensen zijn nodig – al een aantal nieuwe kandidaten
WG krantje: geen zicht op huidige werkgroep, behoefte aan nieuwe medewerkers ...

2 Werkgroepen:
- Verkeer:

Vergadering van 13 januari 2011
Blz. 2 van 2

10 op 10: werking is aangepast – school krijgt geen subsidies meer maar zou wel een
activiteitendossier meer indienen – school schrijft zich niet meer in – behoudt wel de werking zoals
die nu is
De school wilde met de verhoopte subsidies fietsenstalling aankopen. Mogelijk in een
verbouwingsdossier te realiseren, mits een geldopbrengstactie (wijn of iets anders?)? Wordt later
nog besproken als de plannen concreter zijn
Strapdag op vrijdag 20 september – volgende week wordt op dinsdag met de postmap sensibiliserend
materiaal meegegeven – vrijdag wordt geteld hoeveel kinderen te voet, met de fiets, openbaar
vervoer naar school gekomen zijn.
- Andere werkgroepen: nog geen nieuws.

3 Evaluatie eindejaarspicknick:
-

Voldoende te eten deze editie
Organisatie: op voorhand wat kunst-en-vliegwerk
Idee om ieder eigen eten te laten meebrengen en opeten – wordt later besproken
Opruimen: kwam wat te veel mee op de schouders van leerkrachten
Eventueel: K1B klaarzetten – L2 – L4 – L5: focus op opruimen
Wat met de verzuchting van een aantal ouders over het vroeg aanvangsuur van forum en picknick?

4 Herfstwandeling
-

samenkomen aan een café / dan veilig samen de staart oversteken
er wordt gewandeld in Westmalle
in 2/3 van de wandeling wordt een drankje voorzien, dat aan aankoopprijs wordt verkocht
nadien terug naar de auto

5 Thema-avond
-

wordt een boeiende avond ‘praten met kinderen’ – donderdag 3 oktober
uitnodiging in de postmap van 24 september – Veerle bezorgt die aan Koen
ook afficheren – Veerle – op A3 kopiëren en ophangen op 23 september
in de turnzaal / ev de zaal verkleinen met panelen
start om 20u
drankje nadien (te betalen): wijn (1,50 euro per glas)– water (1 euro per glas) – fruitsap (1 euro per
glas)
turnzaal klaarzetten: stoelen klaar L5-L6
ouderraad betaalt de spreker Jaklin Laporte
Veerle leidt in – contacteert haar nog verder
Kassa: Koen voorziet wisselgeld
Helpers voorzien om te verkopen
Opruimers voorzien
Vrienden of familie meebrengen mag

6 Varia en aandachtspunten
- 9 op de 10 kinderen drinken te weinig, volgens wetenschappelijk ondezoek – werkgroep Wel&Wee doet
mogelijk een actie ivm ‘voldoende drinken’ – er is bewezen dat dat de concentratie bevordert – eventueel ook
een affiche maken die blijvend in de klas hangt

- schoolbrochure: wordt vernieuwd – zal up-to-date gehouden worden op de website – ouders krijgen
geen papieren versie tenzij ze dit vragen, omdat er vaak veranderingen zijn, en dit telkens heel
veel papier is dat nodeloos wordt afgedrukt – één papieren versie komt in de inkomhal ter inzage
- 11.11.11. : tweede en derde graad doen een project hierrond vanaf 12 november zoekt een
spreker – Veronique gaat op zoek – idee: film vertonen van Move – eigen begeleiding mogelijk met
lespakketten van ‘lessen in het donker’ (zie website)

