Vergadering van 29 november 2012

Aanwezig: Koen, Katrien, Greet, Sigrid, Veerle, Barbara, Annemarie, Kathleen, Kris, Jo, Veronique

1 Opvolging vorige vergadering:
-

Luizen: alle klassen in orde, behalve L5 (geen reactie op mail) en K1A > wordt verder opgevolgd door
Katrien Scheltjens


-

zeer goed resultaat: slechts één luis en paar neten - PROFICIAT aan iedereen

onregelmatigheden in schoolrekeningen: is gebeterd, maar blijven melden aan Koen als het zich
voordoet

-

Voorstel voor thema-avond over mo(e)tivatie, de spreker die Jo heeft gecontacteerd is pas vrij in
november 2013 op een donderdagavond en vraagt tussen € 300 en € 450


is financieel niet haalbaar



nadenken over alternatieven ?
o

opnieuw iets over axenroos? Hernemen vb om de 3 jaar, er is immers steeds
nieuwe instroom van ouders en sluit aan bij schoolproject

-

o

EHBO > was in ’t verleden groot succes

o

Leren leren (sluit aan bij zelfstandig werken op school)

o

Alle suggesties zeer welkom tegen volgende vergadering

lessen Engels in Zonnebloem, bleek niet zo’n grote interesse voor > aan directeur Zonnebloem zo
doorgegeven (even goede vrienden)

2 Werkgroepen
-

Verkeer:
o

versteking Arnout (papa Roosmarijn) en Christel (mama van Liam en Noa)

o

op website link naar verkeerspagina

o

verkoop fietshelm: positief geëvalueerd, school zelf heeft ook een aantal gekocht

o

verkoop fluovestjes loopt als een trein, bijna uitverkocht

o

fluo-actie is op zich ook groot succes : schommelen rond de 80%

o

minder bussen in de straat blijft pijnpunt, alternatieve route? : daarover heeft
Dimiti met Koen Peeters (de Lijn) gesproken maar De Lijn heeft daarvoor geen
vergunning

o

probleem fietsenstalling > is een moeilijk probleem, verschillende pistes bekeken
maar bleken geen van allemaal haalbaar. Probleem blijft dus.

o

controleurs fluo-actie gevraagd voor na de kerstvakantie vanaf 8u10 (vooraf geeft
Marina ze aan de kinderen)

-

Groen
o

Versterking gekregen van Manu en Lies (papa en mama van Flup)
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o

Leerlingenraad : meer groen, terug ekoppeld naar leerlingenraad > in de klassen zal
daarover gebrainstormd worden, men gaat werken rond MOS (Milieuzorg op school)

3 Naschoolse activiteiten
-

Kathleen en Katrijn hebben gepolst bij ouders naar interesse > voorlopig weinig kandidaten,
zou er opnieuw een brief meekunnen in de postmap (Veerle heeft hem nog uitgeprint)
o

Wat? Een uurtje na de school (16u-17u) extra activiteit in kleine groep, tegen kleine
vergoeding, inschrijven is noodzakelijk. Kan vanalles zijn: voorlezen, haken,
bewegingsspelen, gezelschapspelletjes, knutselen, zingen, ...

o

Kunnen betalingen via schoolrekening? ja

4 Kerstdrink
-

Verloop: ouders halen kinderen in de klas vanaf 15u30, kinderen die om 15u40 niet werden
opgehaald worden naar Marina gebracht

-

ouders van L3 en L6 vullen werklijst in (ronselen gebeurd door klasse-ouder L3 Barbara, L6
Kris) > 6 mensen in totaal voor klaarzetten vanaf 13u30, voor verkoop drank en hapjesook
mensen nodig (zie werklijst)

-

er wordt soep voorzien

-

voor gebak, koekjes, .... : lijst in gang, graag ook vermelden of al dan niet veg, halal

5 Varia en aandachtspunten
-

Marina moet geopereerd worden op 11 december en zal half jaar buiten strijd zijn
dat zal aangevuld worden door iemand die ochtend- (7u30-8u15) of
middagbewaking (12u30-13u30) kan doen, kent iemand een kandidaat?

-

grootouderfeest was anders dan anders, hoe werd dat onthaald?
Zeer enthousiaste reacties. Positief dat het in de klas was in kleinere kring, enkel
voor de klas voor wie het beginuur 8u30 was, was dat voor verre grootouders te
vroeg, volgens sommigen verliep het ook redelijk chaotisch, een uur café is voor
(jongste?) kleuters te lang ... Kinderen die geen grootouder hadden werden door
andere grootouder mee op sleeptouw genomen.

-

Zieke kinderen: hoe is het schoolbeleid hierrond? Als kind ziek is, wordt er gebeld.

-

Groen poortje staat vaak open, kan daar iets mee gebeuren? Een automatisch slotje? Koen
bekijkt de mogelijkheden, suggesties zijn ook welkom.

-

Leerlingenraad: samenstelling obv verkiezing > populariteitspol? Ook de rol van
vertegenwoordiger is een heel leerrijke ervaring, verschillende kinderen moeten daartoe de
kans krijgen. Keuze voor verkiezing werd bewust gemaakt owv gemeenteraadsverkiezingen.
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Wel wordt er gewerkt aan meer terugkoppeling naar de klas en worden thema’s in de klas
voorbereid.

Agenda voor volgende vergadering : dinsdag 15 januari 2013
Opvolging verslag
Werkgroepen
Evaluatie kerstdrink

