Ouderraad 12 / 09 / 2017
Sabine, Sylvie, Koen, Hayat, Annemarie, Katrijn, Samira, Maria, Ann
WERKGROEPEN
- Werkgroepen engagement: alle formulieren zijn vertrokken, de kaften
staan klaar om de massale reacties in op te bergen
-

Klasverantwoordelijken: Hayat gaat klasverantwoordelijk van het vijfde
leerljaar zijn. Nog wel zorgen voor een mailinglijst, whatsappgroepje.

-

Werkgroepen
o Wie doet wat wanneer
§ Verkeer: actie fluo begin november ( Verkeersdag eind mei
begin juni)
§ Werkgroep groen: varieert wat naar gelang de acties die
gepland worden
§ Schoolkrant: 2 kranten op het jaar, eentje voor de krokus (
eind januari) eentje op het einde van het jaar)
§ Kofiepapa’s: berichten op facebook wanneer het
koffiemoment is

-

Heropstart werkgroep wel en wee:
o We denken dat het leuk zou zijn om deze werkgroep terug op volle
toeren te laten draaien. Tot twee jaar geleden draaide deze
werkgroep en werden allerlei acties georganiseerd:
fruitbrochettes, dikke truiendag, toiletactie, boekentassenweeg…
o Idee is om via deze werkgroep allerlei initiatieven ruimte te geven,
zoals een spontane ‘ hé het gaat vriezen zullen we ’ s morgens
warme chocomelk maken’ tot ‘ kijk kijk, een koffiemomentje, wie
bakt er appelcake?’
o Maar ook meer geplande dingen zoals daar zijn eetfestijnen,
coctailavonden, soep op de stoep voor het goede doel, … enz.
Enz…..
o We vergaderen ’ s morgens en starten met 1 initiatief per
trimester. Woensdag 20 september om 8.30 uur

PLANNING NAJAAR 2017
-

Wijn en wafelverkoop
What? Het team Veerle, Wim, Christine en Annemarie; 19 september is er
een wijnproeverij op school om te beslissen welke wijn er verkocht gaat
worden; Annemarie gaat achter confituur aan bij mama Bas ( 6e ), vorig
jaar dachten ze om ook appelsap bij te voegen in het aanbod.

à Koen informeert bij wie de appelsap op school van zijn kinderen
gehaald wordt.
Tot hier toe altijd mensen gevonden om wafels te gaan halen
Werkgroep zorgt voor inschrijvingen, afrekening, verdeling, ophaling.
Geld kan besteed worden voor de herinrichting van de speelplaats van de
lagere school.
-

5 oktober dag van de leerkracht
o Een eerste opdracht voor de werkgroep wel en wee…, wordt
vervolgd… ( maar zeg het niet aan de leerkrachten…)

-

Kiva infoavond
o Dinsdag 10 oktober om 20.00 uur. Vorig jaar rond axenroos, nu
dus over Kiva, volgend jaar terug over axenroos.
o School geeft mee vorm, vragen wel input aan de ouders.
§ Heel concrete zaken vertellen, ‘ hoe loopt zo een dag
klasdoorbrekend werken’
§ Welke thema’s worden behandeld. ( het is preventief,
veiligheid wordt gewaarborgd)
§ Wat wordt er verwacht van ouders
§ Heel basis
o Organisatie, uitnodiging en drankje achteraf voorzien door
ouderraad

-

Herfstwandeling: zondag 22 oktober
o Plan is om 10 wandelingen uit te werken, op die manier kan elk
kind elke keer een andere wandeling meedoen
o Stijn, Michel, Edwin, Sebastian Mortelmans, … plannen iets met
bier?
o ? Wat kan er vanuit de ouderraad gedaan worden? Cfr de
limonades en zo
o Flyers en affiche wordt door hen gemaakt
o Katrijn hoort na bij de organisatoren, vragen of de school iets moet
doen van catering, vragen dat ze dat op tijd komen ophalen

-

Data ouderraad
o Donderdag 26 oktober 20.30 uur
o Donderdag 7 december 20.30 uur
o Dinsdag 6 februari 20.30 uur

-

Feest we love de dageraad
o Stefaan stuurde bericht op FB pagina. Hij en enkele andere papa’s
gaan opnieuw een fuifje doen.

STEL JE DIT EENS VOOR

-

Kippenfeest
o Een woordje uitleg: in het begin was er de gewoonte om op
vrijdagavond in mei een eetfestijn georganiseerd werd. Dit werd
georganiseerd vanuit het school. De kippenboer kwam,
groenteburgers mee, iedereen aan tafel, samen babbelen.
o Kan dit terug vanuit de ouderraad opgestart wordt
o Rekening houden met de workload, stoelen sleuren en zo.
o Met de werkgroep groen zijn er plannen om de speelplaats op te
knappen. Eventueel dit als opbrengst te nemen voor het eetfestijn
o Wordt… vervolgd. Reken maar van wel.

-

Coctailavond:
o vragen aan Elke…

-

Warmste week initiatief met de leerlingenraad
o Heel Vlaanderen doet mee, dus waarom wij niet. Kan er iets vanuit
de leerlingenraad mee opgenomen worden? Kan er vanuit de
school iets gedaan worden? Vorig jaar werd er iets gedaan voor
VZW hartenkind.
à Koen neemt dit mee naar de briefing. Stelt het voor.

WISTJEDATJE
-

Facebookpg
o Ouders leefschool de Dageraad, dit is een gesloten groep, je moet
dus een aanvraag doen om lid te worden. Soms komen er
aanvragen binnen van mensen die we niet kennen,en die we dus
ook niet toelaten tot de groep.
o Ivm privacy: moet er een brief vertrekken om foto’s te posten?
à Koen hoort na hoe dit moet geregeld worden
à de leerlingenraad kan dan beroep doen op de ouderraad om
mee te ondersteunen

TUSSEN POORT EN BEL ( in de wandelgangen; ideetjes die we opvingen)
-

Workshop Delhaize groenten leren eten ( Bénédicte, mama Eloïse en
Henry): Koken ( met kinderen )om groenten en fruit op een fijne en
hapklare manier aan te bieden.
o Nogal commerciëel?
o Wordt er al iets gedaan rond gezonde voeding?
o Welke projecten lopen al?
o Kan er op een andere manier iets gedaan worden rond gezonde
groenten; dus niet met Delhaize
§ De warmste week
§ Dikke truiendag

§

Kiva werking: vier of vijf groepen, elke groep doet
hetzelfde; eventueel koken hier bij opnemen.
à Wordt op de personeelsvergadering besproken en
teruggekoppeld naar de groep wel en wee..

-

Dactylo organiseren voor 5e en 6e LJ ( Mama Amir, Mounir, Amen):
Na de schooluren voor 5e en 6e lj een cursus dactylo organiseren,
zaterdagvoormiddag, 300 euro per kind
§ Reacties:
• Belangrijk dat dit aangeleerd wordt
• Is het nu de leeftijd om dit te doen, waarschijnlijk
wel want alle kinderen al op pc
• Aantal jaren geleden op de ouderraad ook al eens
besproken
o Het is goed dat je dit kan, en dus dat het kind
dat kan leren op school
o Waarom is het niet gedaan toen: stigma, als je
je kind hier niet voor inschrijft, doe je het
slecht.
• Eventueel via een vrijwilliger dit aanbieden?
• Het is duur.
à Koen informeert op de personeelsvergadering of
er draagvlak is.

-

Bosklassen: Echt? Met de fiets? ( Hayat)
o Dit jaar gaan 5 en 6 met de fiets. Niet iedereen ziet dit zitten.
§ Dagactiviteit, pick nick onderweg
§ Tempo van de traagste
§ Enkel heen, terug is met de trein. Dan is het doel bereikt.
o Er worden nog ouders gezocht om mee te fietsen op maandag en
om tenten af te breken op vrijdag

- TO DO: Vanalles, maar zeker:
- Namen klasouders doorgeven aan Koen
Volgende ouderraad: 26 oktober 2017 om 20.30 uur

