Vergadering van 4 november 2014

Aanwezig: Sigrid, Koen, Eva, Karl, Krisje, Katrien, Véronique, Veerle, Cecilia, Greet

1 Opvolging verslag vorige vergadering:
- Het lijstje klasouders is intussen volledig:
K1a juf Els
K1b Katrien Gevens (Victoria)
K2 Katrijn
K3 Anouck (Lien)
L1 Kathleen Panne
L2 Katrien
L3 Yolande
L4 Nele en Karl
L5 Valerie
L6 tot aan de herfstvakantie: Ouders Elko
van herfstvakantie tot kerstvakantie: Ouders Marieke
van kerstvakantie tot paasvakantie: Ouders Daphne
van paasvakantie tot zomervakantie: FEESTCOMITE olv Manu (Fleur),
Pieter (Noor) en Leonard (Daphne).
Karate lessen zijn opgestart, positieve reacties.
Er moet nog oplossing gezocht worden voor het openen van de deur om 18u. Ouders kunnen op dat moment
niet binnen om de kinderen op te halen. Koen vraagt na.

2 Varia en aandachtspunten
-

-

Wijnverkoop: Wim Van Doninck zal ander (groter) wijn- en cava-aanbod voorzien voor de feestdagen.
Kunnen we een concreet doel vooropstellen? Geld kan besteed worden aan verdere vergroening van de
school.
Ook nood aan aanbod niet-alcoholische drank of ander ‘alternatief’? Annemarie vraagt rond.
Lutgarde (L6) maakt melding van een project (pimp je speelplaats). Is reeds bekend op school, er zal
een aanvraag worden ingediend.
Lezen op donderdag: leesouders moeten geen commentaar meer vermelden op het blad, dit is bewust
gedaan. Er wordt nu soms een algemeen aandachtspunt vermeld bovenaan de bladzijde
Opnieuw kookboekjes verkopen op Kerstmarkt. Koen zet de doos kaar, Véronique zorgt dat er iemand
de boekjes wil verkopen (kinderen L6?)

3 STAMPROJECT (Samen Tot Aan de Meet) muzische opvoeding
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-

Domeinen in de muzische vorming: dramatsich spel, muziek, muzisch taalgebruik, beeld,
bewegingsexpressie.

-

Aanvraag ingediend bij stad voor 3 jaar (jaarlijks te verlengen)

-

Jaar 1: vooral ingezet op coaching van de leerkrachten (de Veerman) – Bewegingsopvoeding

-

Jaar 2: bedoeling was om in te zetten op muziek, maar niet helemaal goedgekeurd. We krijgen geen
financiële ondersteuning meer. Alles opnieuw bekeken. Leerkrachten hebben nu allemaal zelf een
plan utgewerkt.
Er is geen handleiding voor muzische vorming op school. Ook niet echt gewenst, remt de creativiteit.
Nu opnieuw bevraging bij leerkrachten (hoeveel uren? Welke domeinen komen aan bod?...) Hieruit
blijkt dat er grote sprongen gemaakt zijn tegenover de eerste bevraging 2 jaar geleden. Invulling is
verschillend per klas maar wel groot aanbod.
Cecilia vraagt zich af of we op de kerstmarkt niet iets kunnen verkopen voor dit project. Ze bedoelt
dan vooral iets kopen om aan de school te schenken (vb cd’s,..), niet iets om mee naar huis te nemen.
School hoopt voor jaar 3 wel terug een extra budget kunnen krijgen, eventueel ook nog retroactief
voor jaar 2.
Pedagogische studiedag over evalueren en rapporteren ivm muzische vorming. Nu moet nog een
schoolvisie opgesteld worden.
School wil ook een opbouw zien over de jaren heen (van 2,5 naar 12)
Tijdens verbouwing wordt Luc Bettens zaal omgevormd tot ‘Muzische ruimte’
Sommige leerkrachten hebben al een Basisvopleiding Muzische vorming gevolgd aan de academie van
Lier. Zeer positief geëvalueerd.

4 Evaluatie herfstwandeling
Zeer leuk, veel volk (+/- 130 personen). Positieve ervaring.
Wel jammer dat er werd geplitst (buggy’s), de groepen zijn hierdoor uiteengevallen.
Bas, Michel en Karl willen dit vogend jaar terug organiseren.

5 Evaluatie infoavond axenroos
Kleine opkomst!
Waarom zo weinig interesse?
Volgende keer meer ‘reclame’ maken.
Anders aankondigen, meer inzetten op de communicatie.

6 Werkgroepen en schoolraad
Groen
Koen stelt maquette voor, nieuwe aanplantingen tussen Janneke Maan en schoolgebouw, planten met
spankabels van het ene naar het andere gebouw.
Werkdag groen zaterdag 22/11 van 10-16u, er wordt soep en lekkers voorzien.
Verkeer
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In voorbereiding van de verkeersweek. Morgen verkoop fluo-artikelen.
Voor fluocontrole worden nog mensen gezocht. Van 8.10 tot 8.30u, Mailen naar info@leefschooldedageraad.be.
Acheraf nog even blokjes tellen in de doosjes.
Wel en wee
Datum voor soep wordt geprikt.
Dikke truiendag vrijdag 13/2
Carnaval 11/2
Krant
Werkgroep is opgestart. Krant is in de maak.
Volgende vergadering 1 december.
Agenda:
Kerstdrink
Wijnverkoop
Feedback pedagogische studiedag:
– psychomotoriek (KS + L1, L2)
- Leren leren vanaf L3

