	
  
	
  

Vergadering van 8 mei 2014

Aanwezig: Sigrid, Koen, Katrien, Eva, Liesbeth, Veerle, Véronique, Krisje

1 Opvolging verslag vorige vergadering:
Muziekdagen: niet gevalueerd met het team. Waren wel zeer geslaagd. Leuk als afsluiter van de
projectweek. Voor herhaling vatbaar.

2 Werkgroepen
Wel en wee: datum voor fruitbrochetten: woensdag 18 juni. Wel graag uitdelen VOOR de speeltijd, en
niet erna zoals vorig jaar in sommige klassen.
Groen: proefopstellingen * materiaal verzamelen (houten planken, dikke takken...) zodat kinderen met
natuurlijk materialen kunnen bouwen, knutselen,... Succeservaring. Gebeurt per klas op het voetbal’terrein’.
Niet tijdens de speeltijden. * Op de kleuterspeelpplaats wil men graag een verwijderbare plaat hangen om een
waterbaan te maken met pvc-buizen (transparant?). * groen dak: onderzoek naar stevigheid van het dak, met
gaat een ‘boring’ doen om dit te onderzoeken * buizen onder de speelplaats liggen diep genoeg om eventueel te
graven.
Verkeer: 6/6: verkeersdag. Opnieuw fietsersexamen voor 6de leerjaar. Dit jaar ook een
voetgangersexamen voor 4de leerjaar. Nog (veel) ouders gezocht om te helpen. 2 helpers van Stad Antwerpen,
vorig jaar waren dat er 4. Eind mei grote verkeerstoets voor het 5de leerjaar.
Krant: dealine 28 mei, krant wordt meegegeven in de laatste week van juni.

3 Evaluatie lentefeest
-

Mooi openingsmoment, lekker ontbijt.
Het was een nieuwe werkgroep, alles zeer geslaagd.
Men gaat volgend jaar opnieuw nadenken over de kraampjes.
Misschien wat workshops (buttons, broches, cupcakes versieren?)
Geen Fristi meer volgend
jaar .
Projecten tentoongesteld maar misschien beter met rondleiding, woordje uitleg.
Op 2 daagse wordt koppeling met projectweek besproken.
Opbouw vrijdag zal wellicht behouden blijven.
Broodjes smeren: voldoende opkomst van ouders, fijn!
Henna: ouders hadden iemand ingehuurd op eigen kosten omdat ze twijfelden dat ze zelf goed genoeg
met Henna overweg konden.
Iets meer winst dan vorig jaar

4 Verslag schoolraad
103 aanmeldingen voor K1a , samenstelling: 30% indicatorkinderen, 13 broers en zussen.
telling van 1 februari: meer kindjes dan vorig jaar 91 bij de kleuters (4meer dan vorig jaar), 148 in de
lagere school (3 meer). Dit geeft iets meer uren. Noden bij kleuters: Meer beleidsondersteuning, meer aandacht
voor motoriek en extra zorg. Noden in de lagere school (L3): minder zorguren dan in 1 en 2. Ondertussen werd
beslist dat de extra uren volgend jaar worden toegewezen aan de kleuters. (6u beleidsondersteuning en 2 u
motoriek)
financiën: in evenwicht
ICT onderhoudscontract is goed maar wel duur, school werkt nog met server maar er wordt nagedacht
over alternatieven.
Verbouwing (inkomhal, Luc Bettenszaal nieuwe vloer, kleuterrefter, fietsenstalling...): vertraging in
Brussel door nieuw computersysteem. Vermoedlijke start: ??
Aanpassing pedagogische prioriteiten: eind mei pedagogische studiedag rond taal gepland, moelijke
timing daarom nu over Pesterijen (KIVA Scandinavisch programma om kinderen te trainen in weer- baarheid).
Daarna wordt geëvalueerd of dit programma aangekocht wordt. Volgend schooljaar dan focus op taalbeleid.
Project rond muzische vorming: goedgekeurd maar wordt niet gefinancierd. Opnieuw over nagedacht, grote
stappen vooruit gezet.

5 Eindejaarspicknick
Klas L4 en L5 zijn verantwoordelijk voor organisatie. Veerle en Krisje hebben kinderen in L4 en Katrien in
L5. Klasouders worden aangesproken. Per klas 3 ouders (2 aan 2 tafels en 1 die rondloopt). Nog opruimers
zoeken.
Oproep voldoende eten zelf meebrengen, bestek en eetgerei meebrengen. Herhalen via postmap zoals
vorig jaar. 11.30u forum, 12.30u picknick tot 14u + opruim. Drank geschonken door de school.

6 Mandaten schoolraad en ouderraad volgend schooljaar
Steven verlaat de school en dus ook de schoolraad. Oproep nodig voor nieuwe kandidaat van de ouders.
Mensen aanspreken, misschien zijn er kandidaten bij de kleuterouders of via de werkgroepen? Mensen moeten
beseffen dat ze best ook engagement in ouderraad opnemen of minstens verslag kunnen uitbrengen na een
schoolraadvergadering. Voorstel : leden ouderraad spreken mensen persoonlijk aan. Zou tegen laatste
ouderraad iets moeten opleveren.
Wat moeten we met de ouderraad ? Hoe kunnen we ‘verfrissen’, ouders meekrijgen om te komen, mee
te denken? Voorstellen : frequentie verminderen , soort plek/ideeënbus om suggesties te doen, voorstellen
thema’s, graag meer inhoudelijke thema’s (maar dan is het best ook wat ‘vers bloed’), opmerking omtrent
duidelijkheid uitnodiging ‘waarmee kun je bij de ouderraad terecht ?’, eventueel ander soort uitnodiging
opstellen om hem uitnodigender te maken.
Veerle is bereid het voorzitterschap volgend schooljaar verder op te nemen (volgende vergadering volgt
definitieve verkiezing. Kandidaten dienen zich voor die tijd aan te melden bij Veerle en tijdens de vergadering
op 17/6 aanwezig te zijn.)

7 Varia
Zomerbar 15/5 kan door omstandigheden niet doorgaan. Niets belet ons echter om na de ouderraad van
17/6 het glas te heffen. Welkom !!!
Vraag omtrent idee Ringland : in navolging van dagelijkse planten van de vlag; organisaties mogen
meedoen. Kan onze school ook deelnemen, data genoeg. Kan deelname politiek geïnterpreteerd worden ?
Discussie; misschien idee om in te schrijven als werkgroep groen en ouderraad bv. Koen bevraagt mensen van
werkgroep; ouderraad is akkoord om dit samen te doen.
Leesmoment op donderdag : weinig animo, minder ouders. Ligt frequentie te hoog? Aandachtspunt.

	
  

