Vergadering van 15 oktober 2013

Aanwezig: Veronique, Koen, Barbara, Katrien, Kris, Veerle, Sigrid

1 Opvolging verslag vorige vergadering:
- aanvulling: datum Zomerbar : Barbara vraagt of het eens op
een vrijdagavond mag? (er is geen kippenfeest op vrijdag dit
jaar) pro’s en tegens worden afgewogen ... er wordt toch
gekozen om het op donderdag te houden:

donderdag 15 mei

- luizenopvolging
K1A, K1B, K2 > geen controles gebeurd (of in ieder geval niet
genoteerd )>> Koen rapporteert

aan Katrien

Opvolgbrief formulering correct ?? : Koen neemt het op met CLB
- 11 11 11

> pakketten

zijn besteld, loopt, // er wordt niet

meegedaan met de scholenactie aangezien L4, L5, L6 sportdag
hebben die dag, maar er wordt met de school wel rond gewerkt
in de week van 12 november, met de hele lagere school ( L1 en
L2 gaan ook beperkt meedoen)

2 Evaluatie herfstwandeling
Was tof, veel volk, gezellig, mooi weer, toffe wandeling,
lekker drankje, zeer goed voorbereid, toplocatie >> ouderraad
neemt kosten drank op zich.
Was het te vroeg op het jaar? Of is het te overwegen dit in
het voorjaar in te plannen? Optie ‘ouders kunnen elkaar leren
kennen’ is belangrijk dus het best toch ergens in begin van ’t
schooljaar. Concrete datum is ook afhankelijk van jaarkalender
en andere geplande activiteiten (bosklassen etc)
3 Evaluatie thema-avond
Grote opkomst, er was veel interesse voor het onderwerp. Er
waren ook nieuwe gezichten. De spreekster Jaklin bracht
interessante dingen aan, maar het werd weinig concreet, te
wieinig voorbeelden. Heel wat mensen zijn dan ook wat op hun
honger blijven zitten.
>> Katrien heeft een boekje over dit thema, dat je altijd mag
inkijken.
Op zich zeker goede argumenten om nog eens een thema-avond te
organiseren.
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Onderwerp moet wel aansluiten bij schoolgebeuren. Vb Axenroos
>> oktober volgend jaar?

4 Werkgroepen
•
•

Website: wordt geactualiseerd en hier en daar aangepast
Verkeer:
- fluo-actie vanaf 12 november, fluo-verkoop woensdag 6
november + nadien op bureau bij Koen: vestjes en aantal
gadgets
- in maandkalender wort ook iets geschreven mbt de fluoactie
- L4, L5 en L6 gaan met de fiets naar Fitopia: Fitopia:
er worden nog ouders gezocht om mee te fietsen
- Doelstelling fluoactie is dat minimaal 75% van de
leerlingen met een fluovestje naar school komt. Lukt dat,
dan is er een beloning.
- Fietsenstalling: systeem easylifting gaan bekijken
samen met kinderen van L5 en L6 > lijkt zeer haalbaar en
goed te manipuleren door kinderen. Er hangt wel een
stevig prijskaartje aan, maar er wordt geprobeerd dat in
subsidiedossier op te nemen.
- Systeem met vaste plaatsen in de fietsenrekken werkt
redelijk, maar er blijven soms plaatsen leeg > Sigrid
gaat na welke plaasten dat zijn en maakt dan een afspraak
dat dat plaatsejes worden om te delen (tussen twee
kinderen die niet altijd met de fiets komen)
-

5 Verslag Schoolraad
-

-

Verbouwingen: voorstel bekeken
o Inkomhal : geluidsabsorberend, schilderen, ...
moet nog verder worden uitgewerkt
o Luc Bettenszaal : kleine refter + Marina opvang +
muzische ruimte + grote ingemaakte kasten
o Onder afdak geluidsabsorberend materiaal
(eventueel pas bij volgende verbouwingsfase)
o Zorgklas wordt opnieuw leraarskamer
o Bureau: systeem kasten wordt wat herbekeken
o Fietsenstalling
>> planning vanaf zomer 2014
... and we keep on dreaming
Schoolreglement besproken, hier en daar kleine
aanpassingen
Begroting
Truus zal opnieuw in de schoolraad zetelen als
vertegenwoordigster uit de buurt
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6

Varia en aandachtspunten
•

•
•

bosklassen: kinderen waren heel enthousiast // L5en L6
in tenten was spannend >> laatste 2 nachten wel koud, wel
op ’t randje > misschien toch nog 1 à 2 weken te
vervroegen, maar er waren 6 stagaires mee en dat kan pas
in september worden aangevraagd // voldoende koks waren
er mee (ook voldoende aandacht voor kinderen met speciaal
dieet // tenten opstellen ging heel vlot //
Veldloop: moet nog geëvalueerd worden, maar kinderen
vonden het leuk en ze supporterden voor elkaar, grote
vlag van Dageraad zou wel tof zijn.
Verwarming is geïnstalleerd >> iets andere regeling met 2
kringen zodat het ook mogelijke is een deel van de
klassen te verwarmen: volgende vergaderingen gaan door in
L6 (zodat slechts een kring verwarming aan moet)

