Verslag vergadering Ouderraad van 18 juni 2013

Aanwezig: Sigrid, Veerle, Koen, Véronique, Barbara, Katrien, Annemarie, Eva, Kathleen

1 Opvolging vorige vergadering:
Ouderraad 18 juni
1.Opvolging verslag vorige vergadering
Aantal thema’s komen verderop aan bod.
‘Schooltoneel’ L5 en L6 loopt. Donderdag voorstellingen. Was een ‘tussen-de-middagproject’ waar niemand
lessen door miste. Ook geen verplichte deelname, maar uiteindelijk is iedereen wel betrokken (decors, ...).
Verder geen opmerkingen.

2 Werkgroepen
-Wel & Wee :
Fruitbrochetten waren weerom een succes. Weinig ouders, doch mooi op tijd klaar.
-Groen :
Gevel begint er heel mooi uit te zien.
Groene ridders moeten gieten op de speelplaats. Koen denkt mee na over regenton.
Zomer gieten : Janneke Maan, buren, wordt verder afgesproken met Groen.
-Verkeer :
Verkeersdag was geslaagd. Planning verlopen zoals voorzien; groot fietsexamen goed verlopen/voldoende
ouders komen helpen – bedankt ! Niet alle kinderen hebben brevet gehaald.
Subsidies 10 op 10 voor volgend schooljaar gehalveerd en enkel scholen die pas starten met verkeerswerking
komen in aanmerkingen. Wij vallen dus uit de boot wat bijzonder jammer is, gezien de behoefte aan ‘dure’
plaatsbesparende fietsenrekken waarvoor we dit geld graag wilden gebruiken.
Verkeerstest 5de : resultaten juist boven gemiddelde; goed.
Verkeerspark Rivierenhofd wordt volgend jaar afgeschaft.
Fietsgraveren : succes. Wordt om de twee jaar herhaald.
Fietscontrole door politie gebeurde ook; kinderen kregen documentje mee met resultaat.
Een minpunt : Kreeftstraat was te vroeg ontruimd (auto’s weggesleept). Koen heeft via commissaris
geprobeerd zaak te bespreken/boetes ongedaan te maken; uitkomst nog onduidelijk.
-Krant :
In de maak.
3. Evaluatie zomerbar
Heel gezellig. Volgend jaar opnieuw een binneneditie? 268€ opbrengst.
4. Eindejaarspicknick
Frank helpt mee.
Nele (L2) en Jo en Karen (L4) zijn klasouders en worden er nog aan herinnerd te zoeken naar ouders voor de
organisatie (klaarzetten tafels, hulp achter eettoog (2 personen per shift per eettoog, bar (2 personen per
shift) Drank : Frank?
Vrees dat de taak voor de klasouders zwaar is/ dat ze te weinig bereide ouders in deze twee klassen zullen
vinden en idee om hen te ontlasten en via werklijst in de gang te werken. Oproep aan de klasouders om
mensen warm te maken zich op de werklijst te zetten.
Vorig jaar was er te weinig eten; nog eens oproep om voldoende mee te brengen.
Idee volgend jaar : elk gezin met eigen eten en picknickdeken ? Zo is er geen voorbereiding nodig.
5. Verslag schoolraad + nieuwe mandaten
-Financieel overzicht
-Aanpassing schoolreglement
-Lestijdenpakket + vastleggen functies : zie postmap van vandaag
-Verbouwingsplannnen : groen licht schoolbestuur, werken voorzien voor zomervakantie 2014-2015
-Nascholings- en prioriteitenplan
-Het mandaat van Eva, Steven en Kris voor de schoolraad wordt vernieuwd. Wel rekening mee houden dat
Steven na volgend schooljaar vervangen zal moeten worden.
6. Verkiezen voorzitter + verslaggever
Veerle is enige kandidaat en unaniem verkozen!
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7. Varia
-Groen poortje speelplaats : sluit niet automatisch; moet herbekeken worden.
-Patrouilletenten via scouts Zurenborg : bevraagd via Barbara; zij gaan dit bespreken.
-Herfstwandeling : voorstellen 22/09, 29/09 of 20/10; te bespreken met Karl.
-Klusdag 14/09
-Eerste twee ouderraden 12/09 en 15/10.
-Etentje ouderraad : 22/08

