Verslag ouderraad van 17 september 2018
Aanwezigheden/Verontschuldigingen/Afwezigheden:

OUDERS

Marijke De Mulder
Maxine Michiels
Nicky Jacobs (secretaris)
Jessica De Boes
Kristel Callens
An Vermeulen
Chris Selleslagh
Els Van den Bossche
Astrid Van Grembergen
Katleen Van Haelewyck
Heleen Dom (penningmeester)
Kathleen Van Overloop
Pieter Jorissen
Erna Verheyen
Kim De Ridder
Helga Wymeersch
Tanja Milliau
Ann Van Calster

Aanw

Vero.

Afw

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

x
X
X

X

Aanw
Carla Colvenaer
(voorzitter)
Cynthia Claessuinnen
Karima Lalou
Wienneke Coupé
Annick De Vos
Carolina Den Dauw
Julie Haspeslagh
Kirsten Van De Velde
Abdelilah Hamriti
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Anne Heyndrickx
Marlies Pype
Mien De Meulenaer
Anja Van Dun
Anne Robbens
Michelle Gils
Femke Lipiec
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1. Verwelkoming:
Welkom aan nieuwe en huidige leden!
2. Mededelingen van de school
a)KS:
- Het nieuwe schooljaar is heel goed gestart.
- De vernieuwde formule van de welkomstdrink zorgde voor een grotere opkomst in
tegenstelling tot de infoavonden van vorige schooljaren.
- Sinds vorige week zijn de juffen terug gestart met de speelplaatswerking a.d.h.v. dieren.
Deze maand: volgzame kameel
- In de toekomst worden er 2 grote actiepunten uitgewerkt, nl. ‘taalbeleid’ en ‘eenduidig
beleid voor moeilijk gedrag’.
- Juf Valerie is nieuw sinds dit schooljaar (lerarenplatform).

Afw

b)LS:
- Het schooljaar is vlot gestart. Momenteel telt de lagere school 387 lln. Behalve het 3de
leerjaar (nog 2 plaatsen vrij) en het 6de leerjaar (nog 9 plaatsen vrij) zijn de andere klassen
volverklaard.
- De “klassieke” infoavonden werden vervangen door een openklasmoment. Meer dan 80%
van de ouders zijn langsgekomen. Aangezien dit aansluitend was op de schooluren bereikten
we meer ouders.
- Het team van de lagere school telt 4 nieuwe collega’s.
• Juf Caroline: 1A
• Juf Céline: 2A
• Juf Chloë: 5A
• Juf Hanne: lerarenplatform (vanaf 1 oktober; zij zal instaan om vervangingen
te doen bij ziekte, nascholing, ... of krijgt zij andere pedagogische taken)
- Een aantal leerkrachten zijn (uit eigen keuze) dit schooljaar niet meer in de lagere school
aan het werk:
• Juf Kristel (6B): geeft nu les ineen secundaire school in Beveren
• Juf Laura (5C): heeft een aanbieding van Studio 100 gekregen
• Juf Lara (2A): werkt in een lagere school dichte bij huis
- Er zijn ook leerkrachten van leerjaar gewijzigd:
• Juf Melissa is naar 3C gegaan
• Juf Michelle geeft nu les in 6B
- Juf Heidi neemt borstvoedingsverlof op en wordt vervangen door juf Elise.
- Nogmaals een welgemeende dankjewel aan de ouderraad voor de aankoop van de grasmat,
de klimmuur en de serpi’s (zitblokken). De lln. zijn dol-enthousiast met hun gerenoveerde
speelplaats. De juffen zorgden tijdens de vakantie voor het fraaie schilderwerk.
3. Communicatie
Website is nog in aanbouw.
4. Evaluatie van de voorbije activiteiten
Fietsexamen:
- Kristel heeft zich al ingewerkt om dit mee te organiseren.
Het parcours is hetzelfde gebleven. Enkel vertrokken de kinderen nu van de witte poort i.p.v.
de fietsenstalling.
- Er was hulp van 6 politiemensen.
- Heel wat lln. legden het parcours volgens verwachting af:
• 6A: 1 niet geslaagd en 1 afwezig
• 6B: iedereen geslaagd
• 6C: 7 niet geslaagd en 1 gedelibereerd.
Etentje in het ‘t Heerenhuys:
Goed, lekker en gezellig! Voor herhaling vatbaar!
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Afterschool drink juni
- Leuke uitnodiging
- Wel minder volk dan bij de after-school-drinks in de lagere school. We brainstormen nog
eens later nog wel eens verder over hoe we meer volk naar de kleuterschool trekken.
- Dit jaar worden er opnieuw 3 after-school-drinks georganiseerd. (2 x in LS, 1 x KS)
Opbrengst van de activiteiten:
After-school- drink oktober
€ 459,15
Herfstwandeling
€ 483,20
Koekjesverkoop
€ 3169,39
After-school-drink lichtmis
€ 354,60
Opendeur
€ 3000
Afterschool juni
€ 245,11
Totaal
€ 7711,45

5. Agenda
2/10
5/10
23/10
26/10
8/11
11/11
29/11
20/12
22/01
31/01
1/02
18/03
5/04
25/04
8/5
mei
29/5
6/06

Start koekjesverkoop Lotus (eindigt op 12/10)
Dag van de leerkracht
Ouderraad
After-school-drink (lagere school)
Bedelen koekenpakketten Lotus
Herfstwandeling
Ouderraad
Kerstmarkt (kleuterschool organiseert, ouders helpen)
Ouderraad
Dag van de directeur
After-school-drink lichtmis met pannenkoeken (lagere school)
Ouderraad
After-school-drink (kleuterschool)
Ouderraad
Voetgangersexamen
Opendeur
Fietsexamen
Ouderraad + etentje

6. Komende acitiviteiten en/of todo’s
- Eetfestijn (georganiseerd door de lagere school): zaterdag 23/02/2019
- Koekjesverkoop Lotus: € 7,00 per pakket. Er wordt bekeken om voor de logistiek meer
beroep te doen op de ouderraad en minder op de school. We kunnen wel terug rekenen op de
hulp van de office-klassen van het middelbaar om al een deel van de zakjes te vullen. Liefst
ook wel enkele ouders hierbij aanwezig.
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Tijdpad:

02/10 brief meegeven
12/10 uiterste datum om af te geven
17/10 woeVM: ouders nodig om geld te tellen en lijsten te maken
19/10 Ann geeft globale bestelling door aan Lotus
05/11 levering koekjes op school
06/11 diNM: samenstellen pakketten met lln. Office; ’s avonds
afwerken door ouderraad
08/11 uitdelen van zakjes (tijdens oudercontact lagere school)

7. Varia
VSV: de school spaart punten om terug een gouden medaille te bekomen door:
• Registratie van verkeersouders: Wie wilt, kan zich aanmelden als
verkeersouder op www.verkeersouder.be. Je ontvangt een gratis startpakket,
krijgt af en toe mailing i.v.m. verkeersveiligheid en je helpt de school om aan
de gouden medaille te geraken. Alvast bedankt !
• Nascholing op 09/10: Kristel gaat als ouder; juf Ilse vertegenwoordigt de
school
• Helm op, Fluo top
• Voetgangersexamen in 4LS
• Fietsexamen in 6LS
• Fietsbehendigheid in 2LS en 5LS
• Voetgangersbrevet in 1LS
• De Grote Verkeerstoets in 5LS
Volgende ouderraad 23-10-2018
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