Vergadering van 17 maart 2014

Aanwezig: Kris, Greet, Koen, Barbara, Veerle en Sigrid

Vooraf: Opkomst ouderraad = probleem. Hoe oplossen? Organigram met foto’s mensen werkgroepen
in gang hangen? Meer in de kijker zetten wat er wel gebeurt? Mensen die al eerder kwamen
aanmailen?

1 Opvolging verslag vorige vergadering:
-

Week tegen pesten: jammer genoeg slecht weer dus move tegen pesten onder het afdak. In klassen
ook over gepraat. Pestbus is opnieuw onder aandacht gebracht. Blijft uiteraard doorlopen rest van het
schooljaar.

-

Programma uit Zweden – KIVA – zou 30% minder pestproblemen geven (blijvend). Ook in Nederland
uitgetest op 100 scholen met goede resultaten. Koen en Sigrid naar korte voorstelling geweest. Zijn
geïnteresseerd. Op inhoudelijke personeelsvergadering in mei zullen mensen van KIVA/Leefsleutels
komen toelichten en dan beslissen met team of het iets is om op school te organiseren. Werken met
lessen en met computerprogramma. Richten zich sterk op ‘meelopers’. Achterliggend idee: als je die
van kant kan doen veranderen heeft dat veel effect. Belangrijk nadeel: niet goedkoop – maar als het
helpt: graag! Wordt vervolgd.

-

Groene speelplaats – in brede zin (dus ook verrijken van het spel en zo) sluit hier wel op aan. (zie
verder werkgroep Groen)

2 Werkgroepen
-

-

Groen: heeft vergadering gehad vorige week over de ‘groene droom’. Veel ideeën. Veel ideeën van
leerlingen – vormen eigenlijk basis (ouders nog wel wat ideeën maar sluiten er bij aan). Draagkracht
van het dak is cruciaal om plannen verder te kunnen uitwerken. Twee belangrijke zaken: structuur
(draagkracht) en of stedenbouw mee wil in verhaal. Veel uit zesde leerjaar gekomen, dus belangrijk
dat zij al resultaat zien. Daarom idee: ‘verticale moestuintjes’ – van start gaan op Lentefeest. Wordt
nu zaterdag voorbereid en op Lentefeest dan plantjes verkocht. Eenmaal kennis over mogelijkheden
dak kan ‘groot plan’ gemaakt worden voor speelplaats en dak en speelplaats kan dan al uitgewerkt
worden. Idee van nu al aantal proefopstellingen te doen (o.a. waterglijbaan met pvc-buizen, zandbak,
kampen bouwen met stokken enzovoort, ...). Op die manier zal ook al duidelijk zijn wat in de smaak
valt, waar al dan niet behoefte aan ... Zonnebloem en Janneke Maan moeten nog ‘mee gekregen’
worden in het verhaal. Weten al iets maar nog niet veel.
Verkeer: geen nieuws.
Krant: nieuwe look. Kleiner formaat valt in de smaak. Kinderen betrokken in layout maar nog beperkt
(deel krant layouten was – alvast voorlopig – te hoog gegrepen).

3 Lentefeest
-

Al heel wat werklijsten terug gekomen (compleet).
Nieuwe ploeg coördineert. Organisatie is behouden zoals het was. Volgend jaar kunnen eventueel
nieuwe ideeën geïmplementeerd worden.
Nieuw: opbouw op vrijdagavond.
Bij mooi weer: turnzaal alleen voor airtrack en vooral buiten opstelling. Bij slecht weer: meer binnen
te doen.
Geen henna dit jaar. Nog geen scouts of andere jeugdbeweging gevonden om te helpen. Hopelijk lukt
dat wel nog. Anders extra veel werk voor leerkrachten.

Vergadering van 13 januari 2011
Blz. 2 van 2

-

Nog op zoek naar iemand om fietsjes en dergelijke af te halen op vrijdag 28/3 tussen 10 en 18u bij
Buurstport aan Park Spoor Noord (bestelwagen voor nodig). Moeten maandag 31/3 teruggebracht
worden voor 14u45.
Ontbijt is gevuld geraakt. Drankjes moeten nog aangekocht worden.

4 Varia
-

Aantal leerlingen van zesde wilden petitie starten om Kippenfeest weer in te voeren. Leuk dat ze er
voor opkomen maar er is natuurlijk ook – praktische - redenen waarom het is afgeschaft. Voorlopig dus
geen plannen om opnieuw in te voeren. In ieder geval lovenswaardig initiatief!!!
Luizencontroles lopen. Er zijn – jammer genoeg – wel weer wat luizen op school.
Muziekdagen: vrijdagnamiddag 8 april om 13u30: resultaat live te beluisteren in de turnzaal.

