Verslag ouderraad van 25 april 2019
Aanwezigheden/Verontschuldigingen/Afwezigheden:
OUDERS
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
Heleen Dom
Kathleen Van Overloop
Pieter Jorissen
Erna Verheyen
Kim De Ridder
Helga Wymeersch
Tanja Milliau
Ann Van Calster
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Cynthia Claessuinnen
Karima Lalou
Wienneke Coupé
Annick De Vos
Julie Haspeslagh
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SCHOOLTEAM
Anne Heyndrickx
Marlies Pype
Mien De Meulenaer
Anja Van Dun
Anne Robbens
Michelle Gils
Femke Lipiec
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1. Verwelkoming:

Bedankt aan Ann Van Calster; ze volgt Katleen Van Haelewyck op in de schoolraad
vanaf volgend schooljaar. Dit samen met Chris, Pieter en Kathleen Van Overloop.
2. Mededelingen van de school

a)KS:
– Het paaseitjes zoeken was heel leuk. Bedankt aan alle paashazen die de eitjes
verstopt hebben! Het was die dag ook fantastisch weer.
– De komende weken worden heel leuk met de schoolreizen en uitstappen die nog op
het programma staan.
– Op 26 april is het autoluwe schooldag. Hierbij wordt de straat afgesloten en kunnen
de kleuters op straat spelen.
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b)LS:
- De werken in de schoolomgeving starten op 6 mei. Voor het voetgangersexamen
en het fietsexamen worden geen moeilijkheden verwacht. Het tijdspad met het
verloop van de werken wordt ook met de kinderen naar huis meegegeven.
– Op 25 mei is het Eerste Communie. Hiervoor wordt nog wel wat hulp gevraagd (van
11.15u-13.30u): bediening drank en hapjes, nadien opruim en afwas. Kathleen VO,
Annick en Nicky komen al helpen. Graag nog een 4-tal andere helpende handen!
– Bij de autoluwe schooldag op 26 april kan elke leerkracht zelf zijn/haar dag
invullen. Er zal zeker op straat gespeeld worden.
c) Schoolraad:
– De bijdragelijsten, het lessenpakket en het aantal leerlingen werden bekeken.
– Ook de geplande werken in de straat werden besproken.
– De goedkeuring van de GDPR werd gegeven.
3. Evaluatie van de voorbije activiteiten

Afterschool:
Er was een mooie winst van € 412,98. Dit kwam mede dankzij het mooie weer. Er
was nog voldoende stock van chips en drank en een donatie van de kleuterschool
van chips. Ook het krijgen van een paaseitje van de paashaas in ruil voor een
ingekleurde tekening liep goed. Een reminder de dag voordien in agenda (lagere
school) en met stickertje (kleuterschool) werkte goed We moeten wel uitkijken dat
deze after-school-drink niet op Goede Vrijdag mag vallen.

4. Komende acitiviteiten en/of todo’s

- Opendeur: 11 mei van 13-17u. Hiervoor wordt een warme oproep gedaan voor
helpers!
– Voetgangersexamen: Er wordt bekeken waar we dit jaar de politie gaan inzetten
o.w.v. de werken in de straat. Het oversteken tussen 2 auto’s is daarom verplaatst
naar de Rich. Van Britsomstraat. De weg die de kinderen afleggen is lichtjes
veranderd n.a.v. de veranderde verkeerssituatie. Momenteel hebben we voldoende
helpers. Karima coördineert.
– Fietsexamen: Op de dag van het fietsexamen is er ook de opening van de Special
Olympics. Hierdoor kunnen er slechts 2 politiemensen komen helpen dit jaar. Er zijn
dus meer (groot)ouders nodig (+/- 22 personen). Leerkrachten geven zeker mee dat
kinderen best een fietshelm van thuis meebrengen. Ook geen lange rokken dragen
omwille van de veiligheid. Op 15 mei gaan de kinderen al eens met de klas oefenen.
De brief met info wordt meegegeven met de kinderen na de opendeur. Kristel
coördineert.
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5. Financiën

-

-

-

We hebben een mooi bedrag van +/- € 10 900 op de rekening staan. Dit is het
resultaat van de koekjesverkoop (€4 185), de herfstwandeling (€+/-600), de
afterschooldrink Halloween (€ 200), de afterschooldrink lichtmis (€ 228) en de
afterschooldrink Pasen (€ 412).
Er is reeds bijgelegd voor de ludoblokken (serpis) van de lagere school en de T-shirts
van de kleuterschool. Ook de fleecegilets voor de helpers zijn reeds betaald.
De winst van de opendeur wordt in twee verdeeld: secundair en basisschool.
Aangezien we toch een mooi bedrag op de rekening staan hebben, mogen zowel de
kleuterschool als de lagere school iets uitzoeken twv €4 000. Ze gaan hiervan elk
€ 1000 besteden voor de aanschaf van een tweede gemeenschappelijke ipadkoffer
(zonder ipads). Deze koffer beschermt de ipads en hiermee kan je ze allemaal tegelijk
opladen. Er was nu al 1 gemeenschappelijke koffer. Twee koffers hebben zou veel
handiger zijn. Op die manier is er ook al meer ruimte om nieuwe ipads die in de
toekomst worden aangekocht direct op te bergen.
De kleuterschool gaat een dossier indienen bij Cera om steun te krijgen voor het
verfraaien van de speelplaats. Voor dit dossier moeten ze ook een eigen budget
kunnen voorleggen. De overige € 3000 zouden ze hiervoor gebruiken.
De lagere school zal de € 3000 gebruiken voor de aankoop van schoolmeubilair. Het
vernieuwen van 1 klas (22 banken en stoelen) loopt op tot € 7500.

6. Varia

Etentje van de ouderraad: Dit keer zal er gevraagd worden om op voorhand te
betalen. Er wordt nog een mail rondgestuurd om de locatie te bepalen omdat de
rondvraag nu 50/50 is. De mensen die hun laatste jaar in de ouderraad zitten,
worden getrakteerd voor hun hulp de voorbije jaren.
Volgende ouderraad (+ etentje) 06-06-2019
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