Verslag ouderraad van 18 maart 2019
Aanwezigheden/Verontschuldigingen/Afwezigheden:
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Marijke De Mulder
Carla Colvenaer (voorzitter)
Nicky Jacobs (secretaris)
Jessica De Boes
Kristel Callens
An Vermeulen
Chris Selleslagh
Els Van den Bossche
Astrid Van Grembergen
Katleen Van Haelewyck
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Heleen Dom
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Kathleen Van Overloop
Pieter Jorissen
Erna Verheyen
Kim De Ridder
Helga Wymeersch
Tanja Milliau
Ann Van Calster

X
X

Marlies Pype
Mien De Meulenaer
Anja Van Dun
Anne Robbens
Michelle Gils
Femke Lipiec
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1. Verwelkoming:
Goedkeuring verslag vorige vergadering.
2. Mededelingen van de school
a)KS:
- Voor de krokusvakantie waren er veel juffen afwezig. Er werd geprobeerd om de kinderen in
de mate van het mogelijke steeds te laten opvangen door dezelfde opvangjuf. De kinderen
hebben een kaartje zodat de opvangjuf de belangrijkste dingen van het kind weet (allergie,
blijven eten, ...). Ook de zorgjuffen springen bij als er afwezigen zijn. Er kan wel beroep
gedaan worden uit een pool van interimarissen, maar hier was helaas ook niemand
beschikbaar. Er werd geprobeerd mits een aantal verschuivingen om alle afwezigheden goed
op te vangen.
- Na de krokusvakantie is er terug een instap van de peuters geweest. Deze instap is goed
verlopen.
- Woensdag 20-03-2019 staken alle leerkrachten en dus zal de kleuterschool ook gesloten
zijn. Er is geen opvang voorzien.
- Er wordt een oproep gedaan naar ouders die op dinsdag na de paasvakantie tussen 8u30 en
9u paaseitjes willen verstoppen voor de kleuters in de tuin. Pieter, Julie, Kristel, Wieneke en
Nicky willen dit doen.
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b)LS:
- Het 2de leerjaar gaat de week voor de paasvakantie op boerderijklassen. 7 kinderen gaan
niet mee. Een kind is niet verplicht om mee te gaan op meerdaagse uitstappen, maar het is
wel jammer omdat de kinderen veel leerstof missen die ter plaatse wordt gegeven. Ook een
aantal sociale vaardigheden worden in praktijk gebracht en die krijgen ze dus ook niet mee.
- Het 4de leerjaar vertrekt volgende week op stadsklassen. 2 leerlingen gaan niet mee (1 ervan
heeft een ongeluk gehad en kan omwille van een complexe beenbreuk niet mee). Op
stadsklassen leren de kinderen veel over geschiedenis en aardrijkskunde (hoe een stad
groeit, wat een provincie is, …).
- Deze maand is het jeugdboekenmaand. Elke klas is vorige week naar de bib geweest om 2
boeken per kind te ontlenen. De komende twee weken wordt er elke dag 15 min gelezen na
de middagpauze (“Kwartiermakers). Er is ook een leesbingo. De leerlingen krijgen een blad
met verschillende plaatsen waar ze kunnen lezen. Als ze op die plaats gelezen hebben,
kruisen ze dit aan op het blad. Er wordt nog bekeken of de school volgend schooljaar elke
maand naar de bib kan gaan en of het kwartierlezen elke dag van het schooljaar wordt verder
gezet.
- Op 21-03-2019 staat de Kangoeroe-wedstrijd gepland. Ongeveer 1/3 van de leerlingen doet
mee.
- Evaluatie eetfestijn: Er waren 190 inschrijvingen; dat is iets minder dan vorig jaar; maar dit
leverde toch een mooie winst van € 2206 op.
- Staking op 20-03-2019: In de lagere school staakt niemand. De lessen gaan gewoon door.
Kinderen die thuisblijven zonder reden zijn onwettig afwezig.
- Schoolstraat/fietsstraat: Voor de krokusvakantie werd er een dossier ingediend. Er is
bevestigd dat de straat in de eerste plaats een fietsstraat wordt en in een later stadium wordt
bekeken of het een schoolstraat wordt. De werken aan de nutsleidingen beginnen op 20-052019. Daarna volgt de aanleg van een nieuwe straat. Alle werken samen zullen ongeveer 1
jaar duren. De straat zal afgesloten worden voor autoverkeer (uitgezonderd voor leveranciers).
3. Communicatie
- De website van de ouderraad is klaar ! www.ouderraadhfam.be
- We verzamelden quotes waarom ouders in de ouderraad gaan en maakten een foto om nog
toe te voegen aan de website.
- We proberen ook een flyer mee te geven met de kinderen waarop:
¨ Onze website en facebookpagina vermeld staan
¨ Vermeld staat dat we T-shirts gesponsord hebben voor de kleuterschool en nog
een deel van speelplaatsblokken voor de lagere school.
4. Evaluatie van de voorbije activiteiten
Afterschool-lichtmis:
• Martine kon het dit jaar niet organiseren, Kristel nam de organisatie over en heeft
dit heel goed gedaan. Dankjewel!
• Het was niet evident om voldoende helpers te vinden om overdag pannenkoeken
te bakken, maar uiteindelijk zijn er toch voldoende mensen last minute gevonden.
De sfeer onder de helpers was zeer fijn.
• Kartonnetjes om de pannenkoeken te serveren is beter dan servetten.
• Ook kleinere pakketten met 10 pannenkoeken is beter (blijven warm tot de laatste
pannenkoek).
• +/- 400 pannenkoeken nog verkocht na 15.30u (Het weer zat wel mee!).
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Winst: 228,18 euro (minder dan vorig jaar omdat de school toen het volledige
pannenkoekendeeg betaald had; deze keer is het deel van de afterschool door de
ouderraad zelf betaald)
Wachttijd aan kassa vrij lang. Volgend jaar ofwel 2 kassa’s voorzien of ouders in
wachtrij al briefje laten invullen hoeveel pannenkoeken en met welke suiker. Dit
zou de wachtrij kunnen verkleinen.
Volgend jaar eens rondvragen voor prijs pannenkoekendeeg (Thierens) + huur
gastoestel (Fiësta-Rent of Goethals). Deeg Orban is zeer lekker, maar niet
goedkoop.

5. Komende acitiviteiten en/of todo’s
- Afterschool 5 april: Thema is Pasen. Chris maakt een uitnodiging en als deze is ingekleurd
krijgen de kinderen bij het afgeven van deze tekening een lolly/paaseitje. In de lagere school
wordt dag voordien een reminder in de agenda gezet en bij kleuters een sticker op de trui.
Helpers om 14u: Nicky, Chris, Kristel en Annick. Carla vanaf 14.45u.
- Opendeur: Zaterdag 11-05-2019. We hebben heel wat helpers nodig die dag. Juffen houden
zich bezig met spelletjes en optredens. Ouders gevraagd om de catering in goede banen te
leiden. Carla stuurt nog een lijst rond met vraag naar helpers. Graag proberen om zeker 1
blokje te komen helpen. Bedankt !
6. Financiën
- De ouderraad sponsort oranje T-shirts met naam van de school en zonnetje op voor als de
kleuters op uitstap gaan. Prijs : 1360 euro
- Fleeces voor de helpende handen zijn besteld. Gewacht op promoprijs.
7. Vacatures
- Kathleen Van Haelewyck moet volgend jaar vervangen worden in de schoolraad. Wie stelt
zich kandidaat ? Kathleen Van Overloop is voor de komende 2 jaar de nieuwe voorzitter van
de schoolraad en Pieter ondervoorzitter.
- Nicky zou graag de rol van secretaris na 2 jaar eens doorgeven aan iemand anders. Wie
stelt zich kandidaat ?
- Carla wil volgend jaar nog voorzitter zijn, maar nadien verlaat ook zij de ouderraad. Wie ziet
het zitten om volgend jaar zich al wat in te werken om nadien voorzitter te worden?
8. Varia
- Dank aan Karima voor de lekkere traktatie!
- Verkeersouders kunnen met hun gezin naar Technopolis (Verkeersouder gratis, kinderen
aan € 5,00). Je kan je registreren om verkeersouder te worden op www.verkeersouders.be
- Er is een ontmoetingsavond voor alle ouderraden uit Sint-Niklaas op 2-04-2019. Wie wil/kan
gaan?
- Kristel zorgt voor een bedanking voor de juffen en stagairs die meegaan op stads- en
boerderijklassen.
- 6-04-2019 trouwt meester Thibault!. Van harte proficiat
- Juf Lore zal langere tijd afwezig zijn door een operatie. Ze wordt vervangen door juf Hanne.
Volgende ouderraad 25-04-2019
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