Vergadering van 18 september 2014

Aanwezig: Veerle, Sigrid, Kris, Annemarie, Katrien, Koen, Cecilia, Ani-Louise, Nabila, Karl en Luc
Welkom aan de nieuwe ouders !

1 Opvolging verslag vorige vergadering:
-Pedagogische schoolprioriteiten aanpassingen/aanvullingen :
Jokke geeft extra ondersteuning voor motoriek, net zoals extra zorg.
Kleuterleidsters die vorig schooljaar opleiding rond voorbereidende schrijfmotoriek hebben gevolgd; was heel
interessant. Tweede deel in november is gepland voor kleuterschool en voor de eerste graad van de lagere
school. Tweede en derde graad gaan ‘leren leren’ volgen.
-Feedback pedagogische studiedag gisteren :
Nieuwe leerplan media werd voorgesteld ad leerkrachten. Hoe zitten de media middelen in mekaar, hoe
gebruik je ze, vaardigheden ondersteunend. Media is veel meer dan computer alleen. ‘Mediawijsheid’ : hoe
omgaan met media, reclame,...
ICT : leerkrachten gaan individuele navorming volgen. Opmerking : kinderen krijgen geen computerles meer;
dat zit geïntegreerd in de lessen.
Thema projectweek gekozen (maart, vlak voor lentefeest) : humor. Ook weer subsidies aanvragen.

2 Overlopen activiteiten schooljaar 2014-2015, plannen data ouderraad +
engagement ouders
Activiteiten :
-Andere formule einde projectweek K3-L1
O.a. meerdere kleine momenten van samenwerking tijdens schooljaar en niet alles in laatste week.
Wel zeker het spel met de ouders behouden.
-Kerstdrink : L3 en L6 en K2
-Lentefeest
-Picknick : L2 en L4 en L5
Data ouderraden :
Dinsdag 4/11
Maandag 1/12
Donderdag 22/1/2015
Dinsdag 24/2
Maandag 27/4
Donderdag 4/6
Klasouders
K1a : Nabila wil klasvertegenwoordiger zijn voor ouderraad
K1b : Katrien Gevens
K2 : nog zoeken
K3 : Anouk (Lien)
L1 : Kathleen ? Fiona ?
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L2 : Katrien
L3 : Yolande
L4 : Karl en Nele in duobaan
L5 : Valérie
L6 : met beurtrol, Rebecca heeft lijst met organisatie
Kriebelteams :
K1a : mama van Felix
K1b : mama van Lena
K2 : mama Loes en mama Lisa
K3 : Anouk regelt en zoekt 2 mama’s
L1 : mama Roosmarijn
L2 : Katrien en Barbara en Marina
L3 : mama’s Sem, Bas en Marie
L4 : geen ouder; Koen stuurt mail
L5 : mama Mey en mama Ubi
L6 : geen ouder; Koen stuurt mail

3 Evaluatie eindejaarspicknick
Veel sneller en beter opgeruimd, fijn.
Systeem twee tafels ging vlotter.
Er was voldoende eten.
Gezellig samenzijn; veel volk.
Toch mag er meer mankracht zijn; vandaar een klas toegevoegd aan de werklijst.

4 Herfstwandeling (zondag 19 oktober)
Kruibeke; met de overzet (Basel).
Wandeling (6km) eindigt in de taverne voor wie zin heeft; daarna terug met overzet.
Buggy’s, grootouders,... welkom.
Voor picknick is meestal weinig volk (vrijblijvend); start wandeling 14u ?
Brief met alle informatie volgt.

5 Infoavond axenroos (donderdag 2 oktober)
Tom Schellekens komt op deze info avond toelichting geven bij de axenroos en zijn dieren. Aanrader !
Veerle zorgt voor wijn/koud zetten en klaarzetten zaal, samen met Cecilia.

6 Werkgroepen en schoolraad
Schoolraad:
Eerste schoolraad is gepasseerd :
Schoolreglement : eerdere aanpassingen (einde vorig schooljaar)
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Verbouwingen : fietsenstalling, zorgklas verhuist naar zolder en wordt zelf leerkrachtenlokaal, Luc
Bettens-zaal wordt opvanglokaal en muzische ruimte.
Ook in de kelder zullen dit schooljaar werken uitgevoerd worden, maar die zullen het normale
schoolgebeuren niet verstoren.
Financiën, vnl verwarming veel minder kosten (nieuwe ketel, ook warme winter), ICT evaluatie
ondersteuning
Leerkrachtenteam, lestijdenpakket : iedereen tevreden en een meester in het zesde leerjaar !
Axenroos : weer nieuw leven inblazen, ‘beestig spel’ ontwikkeld door een aantal leerkrachten.
Volgende schoolraad op 4/12.
Werkgroepen zijn nog niet samengekomen dus nog geen nieuwe info.

7 Varia
-Hoera hoera voor de uitvinder van het step-ophangsysteem in de hal ! Ontwerper : Eddy Bologne. Super
handig systeem.
-Marina heeft haar schouderoperatie achter de rug, met zeer goed resultaat en komt mogelijk in november
weer werken, veel vroeger dan voorzien.
-Vraag van Ani-Louise : kunnen er af en toe foto’s genomen worden van gewone klasactiviteiten ? Wordt
meegenomen naar de personeelsvergadering.
-Wouter, papa Liv en Claire, wil graag karate geven na de schooluren voor L1 t/m L3, van 17-18u, 30 euro voor
tien lessen.

