Verslag ouderraad 8 maart 2018
Aanwezigheden/Verontschuldigingen/Afwezigheden:
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Ann Van Calster
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Karima Lalou
Wieneke Coupé
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SCHOOLTEAM
Marlies Pype
Mien De Meulenaer
Anja Van Dun
Anne Robbens
Nathalie Vonck
Femke Lipiec
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1. Verwelkoming en goedkeuring verslag 15 januari 2018:
• Geen opmerkingen over het vorige verslag
• We verwelkomen graag Wieneke Coupé in de ouderraad. Zij is de mama van Siebren
uit de peuterklas (juf Elise).
2. Mededelingen van de school
a) KS:
• Vastenproject “Mobile school”: De kleuters worden gesensibiliseerd om thuis korte
taakjes te doen en hiervoor een centje te krijgen dat ze dan kunnen schenken aan het
project.
• Lift-project in de 3de kleuterklas: Ouders worden uitgenodigd voor meer uitleg hierover.
Het gaat over specifieke lessen georganiseerd vanuit de Stad Sint-Niklaas. Op de
speelplaats is er het ‘goed-gedrag-spel’ en kleuters worden benaderd met positieve
bevestiging.
b) LS:
• Vastenproject “Mobile school”: De kinderen verkopen post-its waar de sponsors hun
naam op kunnen noteren. Die post-its krijgen dan een plaatsje in de inkomhal
gedurende deze periode.
• 2de leerjaar vertrekt op boerderijklassen. Een attentie voor de juffen vanuit de
ouderraad wordt voorzien door Els.
• Kangoeroe-wedstrijd (wiskunde): ongeveer 1/3 van de school is ingeschreven!
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6de leerjaar: In de voorbereidingen naar het secundair zijn er de PEP-dagen. De lln.
kunnen 2 richtingen uit het secundair kiezen om eens uit te proberen. Zij brengen ook
een bezoek aan onze eigen secundaire afdeling en er staat ook een job-beurs
gepland.
Het is moeilijk om interimarissen te vinden. Momenteel zijn er 2 leerkrachten langdurig
afwezig (ouderschapsverlof en bevallingsverlof). Er is maar voor één klas vervanging
gevonden. De opvang van de andere klas wordt intern geregeld. De ouders van de
betrokken klassen kregen een brief.

3. Communicatie
• Website:
Deze bevat momenteel te weinig informatie en is nog gedeeld met secundair.
We zouden hem willen aanpassen en loskoppelen van secundair omdat veel info toch
heel specifiek is.
Sally wil website wel aanpassen met input van ons.
Zelfde lettertype als school gebruiken, ook zelfde slogan en zelfde kleuren.
Zeker link met onze facebookpagina.
Ook vermelding van alle leden van de ouderraaad, ev. met bijpassend klasfiguurtje
Kalender, verslagen en activiteiten zouden er ook te vinden zijn.
• Folder die meegegeven wordt bij nieuwe inschrijvingen zou Sally dan in dezelfde stijl
ontwerpen.
4. Evaluatie van de voorbije activiteiten
• Pannenkoekenbak + after-school-drink
Overdag waren er wat veel helpers om pannenkoeken te bakken; 6 is voldoende.
Ook voor de after-school-drink was het aantal helpers oké.
De laatste pannenkoeken in de pakjes waren koud (koelden snel af door het koude
weer).
Enkele punten om mee te nemen naar volgend schooljaar: Werken met bonnetjes?
Meerdere kassa’s? Misschien kleinere pakjes pannenkoeken maken?
Er zijn ongeveer 400 pannenkoeken verkocht. Er is wel minder drank verkocht omdat
het weer het niet toe liet om lang te blijven staan.
€354 winst!
Volgende after-school-drink gaat door in de kleuterschool op 22/06. KS zorgt zelf voor
de uitnodiging.
• Koekjesverkoop:
Er zijn 1066 zakjes verkocht (iets minder dan vorig jaar), maar toch € 3169,00 winst!
We kregen de hulp van 3 klassen van de richting Office uit het secundair. Hierdoor
verliep het zakjes vullen zeer vlot. ’s Avonds waren er genoeg helpers vanuit de
ouderraad.
• Spaghetti-avond:
Het was lekker en alles was tot in de puntjes verzorgd.
Mensen vonden het een heel goede bediening.
Aperitief en koffie kon genomen worden aan de receptietafels in de gang. Mensen 1ste
shift bleven langer na en mensen 2de shift dronken daar een aperitiefje alvorens aan
tafel te gaan.
In de turnzaal was er een parcours voor de kinderen voorzien.
Winst bedraagt € 2614,91.
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5. Komende acitiviteiten en/of todo’s
• Voetgangersexamen 28 maart 2018
Route is veranderd door de werken (kruispunt Driekoningen).
Duur is +/- 15 minuten.
Er zijn voldoende helpers.
• Opendeur: 6 mei 2018.
Er wordt een doodle rondgestuurd voor de helpers.
6. Varia
•

•

•

Financiën:
after-schooldrink oktober: €459,15
herfstwandeling: €483,20
koekjesverkoop: €3169,39
after-school-drink februari: €354,60
Samen met de overschot van de winst vorig jaar is dit +/- €12.000
Voor de kleuterschool kopen we hiermee nieuwe kapstokken.
Voor de lagere school kopen we hiermee een klimmuur en nieuwe kleurrijke banken
voor op de speelplaats. En dan beginnen we opnieuw te sparen 😉😉 !
Vroeger was er 1 rekening voor ouderraad secundair en ouderraad kleuter- en lagere
school.
Nu wordt deze opgesplitst en Heleen wordt de nieuwe penningmeester voor de
rekening van de basisschool. Waarvoor dank !
Samen met ouderraad en directie College, als ook met de Stad waren we van plan om
eens samen te zitten over de veiligheid van het verkeer rond onze scholen. Helaas
hebben we vanuit de stad geen enkele reactie meer gekregen. We weten wel dat in
het najaar de Van Britsomstraat en Boonhemstraat een fietsstraat gaan worden. We
plannen om dit na 6-tal maanden eens te evalueren en geven binnenkort (naar
aanleiding van de nieuwe verkeerssituatie owv nieuwe fase tijdens de werken) een
brief mee vanuit de ouderraad om onze ouders te sensibiliseren voor veilig verkeer.

Volgende ouderraad : dinsdag 17 april om 20u.
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