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Verslag van 21 september 2015!

!

Aanwezig: Christine, Fleur, Annelies, Koen, Veerle, Cecilia, Barbara, Katrien, Hilde, Samira
(Rania), Samira (Mo), Rachida, Kris, Johan, Annemarie (verslag)!

!
!
1. Opvolging verslag vorige vergadering!
!
Geen opmerkingen. Moet nog nog online komen.!
!
!
2. Overlopen activiteiten 2015-2016 + plannen data ouderraad 2015!
!!
!
!
!
!
!

Data ouderraad:
Maandag en dinsdag afwisselend, indien een donderdag pas om 20.30; !
Dinsdag 27 oktober 2015!
Maandag 7 december 2015!
Maandag 1 februari 2016!
Dinsdag 8 maart 2016!
Dinsdag 12 april 2016!
Donderdag 2 juni 2016!

!
!
!
!

Verantwoordelijke klassen:!
Kerstdrink: L3 - L6 - K2!
Lentefeest: iedereen!
Laatste schooldag: L2 - L4 - L5!
Projectweek op einde van het jaar: K3-L1!

!!!
!
3.
!

Zomerbar? Vroeger was er een thema-avond georganiseerd door de ouderraad en werd daarna
een drankje aangeboden. De zomerbar kwam in de plaats, maar vorig jaar ging die niet door.
We willen het wel opnieuw proberen, bijv. 19 mei 2016. Postmap: oproep plaatsen voor ouders
die de zomerbar willen organiseren.!

Klasouders en kriebelouders!

Klasouder - kriebelouder!
K1a: Juf Els - Leen en Vanessa!
K1b: Joke en Katleen - Katleen!
K2: Bénédicte - Fleur en Christine!
K3: Katrijn - Elke!
L1: Anouk - Anouk!
L2: Kathleen Panne - Gerlinde!
L3: Katrien - Katrien en Marina!
L4: Yolande - Yolande!
L5: Hilde - Barbara!
L6: Valerie - Valerie en Kris!
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4. Evaluatie laatste schooldag!

!

I.p.v. picknick was er die dag enkel een forum, boterhammen in de klas en dan samen iets drinken
met de ouders. Sommigen misten de picknick, anderen vonden het best gezellig. Misschien ook
meer denken aan iets voor de kinderen? Dat is wel leuk, maar ook denken aan het vele
opruimwerk. !

!

Voorstel: breng een vieruurtje mee. 13u het forum, daarna “zoetje” of fruit om samen op te eten.
De school zorgt voor drank.!

!
Wat met het Dageraad-lied? !
!
!
5. Infoavond KIVA!
!

Donderdagavond om 20u komt er iemand van Leefsleutels spreken over het anti-pestprogramma
KIVA. Idee om een tekst op te stellen voor mensen die er niet bij kunnen zijn. Leefsleutels heeft
wellicht al een tekst ter beschikking. !

!

In de lagere school wordt één middag per maand per klas gewerkt rond een thema dat past in
KIVA. Ze beginnen met een spelletje, met een gesprekje, en het gaat steeds steeds dieper. Kiko
en Flo zijn twee figuurtjes, die “meegroeien” met de kindjes. De eerste activiteit is al gebeurd en
het verliep heel goed. In de kleuterschool wordt vooral gewerkt met de principes van KIVA, niet
met klassikale activiteiten. !

!
!
6.
!

Herfstwandeling!

Karl en Michel organiseren de wandeling; zij stellen een brief op. Annemarie zal hen hier nog eens
naar vragen.!

!
!
7.
!

Wijn & wafelverkoop!

Vroeger werd er wijn verkocht aan 5 euro, in samenwerking met De Heerlyckheid, met eigen
Dageraad-etiketten. Idee kwam om de wat betere wijn ook aan te bieden. De verkoop was zeer
goed, ook dankzij de wafels. !

!
24 september is wijnproefavond bij Wim.!
!
Siege vragen of zij haar confituur wil verkopen en wat haar marge is (Annemarie). !
!

Niet betaald is niet besteld … Formulieren moeten midden november binnen zijn en alles moet
worden opgehaald voor de kerstdrink! Eerst brief komt mee midden oktober (Veerle, Wim en
Annemarie).!

!

Het restant van de vroegere wijn wordt bij deze geschonken aan de school voor gebruik op
schoolactiviteiten. !
!

!
8.
!!

Overige werkgroepen en schoolraad!
Verkeer: Jo Adriaens wil graag deelnemen aan eerste werkgroepvergadering. Liefst zo snel
mogelijk, want 13 november wordt de Dag van de zachte weggebruiker. Niet zwak maar zacht!
Pers wordt uitgenodigd. Cecilia zal een uitnodiging rondsturen naar de leden.!
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- Groen: herfstvakantie is onhaalbaar; wellicht wel krokusvakantie, indien het niet te hard vriest.

!-

!
!
!
!
!
!
9.
!

Manu bekijkt dit met Koen. We worden op de hoogte gehouden!!
Schoolraad: !
• Verbouwing: eerste fase is bijna afgerond. Luc Bettenszaal: muzische ruimte met akoestisch
plafond, nieuwe ramen, … Marina zal de ruimte ook gebruiken voor voor- en nabewaking.
De inkomhal: nieuw plafond nog. Dan komt vertelhuisje in de inkomhal (maar nok moet er nog
afgezaagd worden …). Zorgklas is bijna klaar.
Fase 1 was duurder dan gepland, maar er wordt naar oplossingen gezocht via extra subsidies
of andere inkomsten.
Fase 2: plan is in opmaak: de kleuterklassen. Uitvoering ten vroegste over anderhalf jaar.!

• De tuin van de pastorie wordt open gesteld voor ons; maar er moet nog een poort komen. De
kerkfabriek zoekt een aannemer. Na een jaar van gebruik zal bekeken worden of de andere
speelplaatsgebruikers ook gebruik kunnen maken van die tuin.!

• Meerdaagse klasuitstappen: de stad biedt een vergoeding voor alle kinderen van 3e, 4e, 5e
en 6e leerjaar op basis van een vignet. De hele lagere school gaat op bosklassen: de kost
voor de ouders zal daardoor lager liggen. Maar het is niet duidelijk of dit op lange termijn ook
zo zal blijven. !

• Door de leerkrachten wordt voor nu voorgesteld om dit jaar met de bus te gaan naar de Hoge
Rielen; zo moeten ouders niet inspringen en gaat het vervoer ook veiliger en gemakkelijker
zijn. Leerlingen van L1 en L2 zullen hierdoor wel wat meer moeten betalen, maar daar is niets
aan te doen. !

• Vluchtelingen: schoolteam zou ook graag iets doen. Bijv. in opvang/ inschrijving van
vluchtelingenkinderen. Het is belangrijk om de kinderen mee te nemen in verhaal van
solidariteit.!

Extra punt: actie voor vluchtelingen vanuit Crea16!

Carina is voorzitter ouderraad van Crea16, Bavo en Yamina: wat met initiatieven na de eerste
opvang van de vluchtelingen? Voorstel om via de Kringwinkel bonnen te geven aan nieuwkomers/
asielzoekers uit asielcentrum in Kapellen om die dan te gebruiken voor spullen uit de Kringwinkel.
Op 15 oktober is er een rommelmarkt in Crea16 met ingezamelde spullen, direct na school
(15u30). De kinderen maken de kraampjes mooi en verkopen (onder begeleiding). Baby- en
kinderkleren, speelgoed, boeken, huisraad, … Er komt een bar. Einduur: 19u. Inzamelen kan vanaf
maandag! Niet verkochte spullen gaan ofwel naar Kringwinkel in de Kroonstraat of gaat mee met
een transport naar Calais.!

!

Yamina speelt toneel: er is een aanbod voor kinderen 2-5 jaar, voor 6-10 jaar en 11-14 jaar voor
een benefietdag in een cultureel centrum (bijv. CC Berchem). Toneelgroepen Carton Papier en
Martha Tentatief doen mee. Winst op de drank, maar ook verkochte cakejes en taart zal voor de
kas zijn.!

!

Het ingezamelde geld wordt aan het asielcentrum gegeven en de Kringwinkel geeft hiervoor
cheques in ruil. Kan de Kringwinkel eventueel ook nog duit in het zakje doen? !

!
Filet Divers (sociale kruidenier) ligt ook in Zurenborg: kunnen zij ook niet betrokken worden? !
!
Crea16 maakt flyer en affiche.!
!

De Brug en De Zonnebloem zijn al aangesproken; Janneke Maan en Bloemendaal zouden ook
betrokken kunnen worden? !
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!
!
10. Varia en aandachtspunten!
!-

!!!!!-

Kostprijs van uitstappen: zou goed zijn dit vooraf mee te delen aan de ouders.
De Dageraad houdt zich altijd aan de maximumfactuur: 45 euro per kind in de kleuterschool per
jaar, 85 euro per kind per jaar in de lagere school. Mocht het bedrag toch hoger uitkomen, dan
betaalt de school de rest bij. Hier vallen de meerdaagse activiteiten niet onder. Dit wordt
meegedeeld in de eerste postmap. De school doet echt zijn best om alles in de marges van het
haalbare te houden.
Het zou goed zijn om dit op tijd te communiceren aan de ouders. Ook al is die maximumfactuur
gekend bij de mensen.!
Wanneer is Marina er? Niet op wettelijke feestdagen, wel op alle facultatieve verlofdagen en
studiedagen. Voor de herfstvakantie is er hier opvang.!
Donderdag 1 oktober komt de schepen van onderwijs Claude Marinower op bezoek in het kader
van de ouderparticipatie. Katrien en Samira gaan.!
Navorming (2 oktober): Er komt een wettelijke regeling waarbij eenieder die eten bediend, een
opleiding moet volgen. Dat zou ook gelden voor bijv. de fruitbrochetten en de soep op
dikketruiendag. Die navorming is van 13u tot 16u. Koen probeert meer te weten te komen.!
Meubilair voor nieuwe Luc Bettenszaal: multi-inzetbaar liefst. Claire ziet dat zitten, Christine wil
ook wel mee denken in een soort denkgroepje hierover. Koen lanceert een nieuwe oproep via
de postmap.!
Bosklassen: graag extra dekens binnenbrengen! Plus extra mensen om tenten op te zetten voor
L5 en L6 op 4 oktober, en 9 oktober weer afbreken. !

!Graag verslag ouderraad meesturen met de digitale postmap. !
!!
!
!

Nog een boekhoudkundige vraag over rekeningen van ouderraad en schoolbestuur: we nemen
dit op op de volgende ouderraad.!
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