Verslag ouderraad van 29 november 2018
Aanwezigheden/Verontschuldigingen/Afwezigheden:

OUDERS
Marijke De Mulder
Cynthia Claesswinnen
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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Carla Colvenaer (voorzitter)
Chamal Siham
Karima Lalou
Wienneke Coupé
Annick De Vos
Carolina Den Dauw
Abdelilah Hamriti
Kirsten Van De Velde
Julie Haspeslagh
Anne Heyndrickx
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Marlies Pype
Mien De Meulenaer
Anja Van Dun
Anne Robbens
Michelle Gils
Femke Lipiec
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1. Verwelkoming:
a) Goedkeuring verslag vorige ouderraad
b) Karima is bevallen van een dochtertje Maysa! We bezorgen haar een kaartje en cadeautje
vanwege de ouderraad.
2. Mededelingen van de school
a)KS:
- De oudercontacten zijn achter de rug.
- Directeur Marlies doet een oproep naar helpende handen voor de kerstmarkt.
b)LS:
- Morgen wordt het 2de perioderapport meegegeven.
- Juf Caroline (1A) zal voor langere tijd afwezig zijn. Juf Elise zal haar vervangen. Juf Elise
heeft eerder al de interim van juf Heidi gedaan. De ouders van 1A kregen hierover een briefje.
- Op 01/12 stapt juf Sara (6A) in het huwelijksbootje. Wij wensen haar veel geluk en liefde toe!
- De sint komt op do 06/12 op bezoek in de school. Alle kinderen kijken uit naar zijn komst.
Elke klas krijgt een budget om te besteden aan een uitstap. Zo gaat het 2de leerjaar naar de
film. Om te vermijden dat de kinderen al met hun ouders naar deze film zouden gaan kijken,
werd een geheime brief meegegeven met de vraag om dit niet te verklappen. Toch heeft een
ouder dit doorgezegd aan zijn kind die het dan op zijn beurt doorvertelde aan de
klasgenootjes. We betreuren dit als school enorm.
- In de maand december breekt ook de periode aan van het schrijven van de
nieuwjaarsbrieven.

- In de lagere school werd er een ouderbevraging gedaan. Heel wat ouders vulde deze
enquête in. Op de meeste vragen werd er heel goed gescoord. De vragen waarop de school
mindere resultaten behaalde, worden als werkpunten opgenomen (schoolomgeving, hygiëne
toiletten, huiswerk). De leerlingen werden eveneens bevraagd. Ook hieruit werden
werkpunten gedistilleerd (speelplaats, pestgedrag). Directeur Anne lichtte de genomen
verbeterstappen vanuit de twee bevragingen toe.
c)KS+LS:
- De studiedag van november stond voor beide teams in het teken van omgaan met moeilijk
gedrag. Pedagogisch begeleider Bart De Wilde kwam toelichting geven over de methodiek
van “De Draad”. Hierop volgen nog twee personeelsvergaderingen.
- Op vrijdag 07/12 staat een facultatieve verlofdag gepland.
- De nieuwjaarsreceptie gaat door op ma 07/01 van 16.15 uur tot 18.15 uur. Alle ouders van
de ouderraad zijn uitgenodigd.
- Op zaterdag 11/05 gaat de opendeur door. De formule zal in een nieuw jasje worden
gestoken. Later volgt hierover nog meer nieuws.
3. Communicatie
• Om te proberen nog meer likes op Facebook te krijgen, gaan we in januari eens een
flyer meegeven. Zo vestigen we nog eens de aandacht op onze werking en toch ook
fijn voor ouders om op Facebook als eerste ons nieuws te ontvangen "
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• Uit de enquête die de school vorig jaar hield onder de ouders (zie ook bij punt LS),
kwam er uit dat de grote meerderheid weet heeft van onze werking én het belangrijk
vindt dat er een ouderraad is op school. Leuk nieuws!
• Foto van de ouderraad om op de website te zetten is uitgesteld omdat er net deze
vergadering veel ouders verontschuldigd waren.
• Carla bekijkt wat het zou kosten om fleece gilets te kopen en te laten bedrukken met
‘helpende handen’. T-shirt die we nu hebben is te fris tijdens alle winteractiviteiten.
4. Evaluatie van de voorbije activiteiten
- Afterschooldrink ‘Halloween’:
• Genoeg helpers
• Ook voldoende cake
• Helaas heel slecht weer (regen!) L
• Toch winst van 200,52 euro
• Prijzen blijven leuk (ingekleurde uitnodiging trekken); is entertainment voor de
kinderen
• Bij slecht weer, beter om de stand onder het afdak aan de meisjestoiletten te
plaatsen; ook meer plaats voor ouders om droog te staan
- Lotus koekjes:
• Inpakken is goed verlopen. Dank aan alle helpers! In totaal volgende tijd nodig gehad:
2,5 uur op dinsdagavond met 12 pers., woensdagvoormiddag 1 uur met 6 pers.
• Volgend jaar paletten laten leveren op dinsdagNM. Dan kunnen ze na de warme
maaltijd onmiddellijk naar de benedenrefter worden gebracht; alles daar blijven staan
tot donderdagVM
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3-tal ouders voorzien die op dinsdagnamiddag de refter al helemaal klaar zetten.
Andere opbergmanden/zakken voorzien om de grote hoeveelheid zakjes naar de
klassen te brengen (vb.: bakken van jassen bij de kleuters, Ikea zakken, …)
Ook het bedelen is goed verlopen!

-: Herfstwandeling
• Leuke editie!
• 160 inschrijvingen (na reminder zijn er nog 20-tal bijgekomen)
• Volgend jaar misschien kleine enquête meegeven aan ouders; het zou leuk zijn te
weten wat zij ervan vonden
• Tussen de routebeschrijving aangeven waar er zich in de nabijheid elfjes bevinden
zodat ouders hun kleutertjes kunnen aangeven waar ze moeten zoeken; bleek nu op
2 plaatsen moeilijk te zijn
• Een ouder bij de prijzentafel zetten om het vlot te laten verlopen
• Prijzentafel verder van eettafels plaatsen, was nu beetje overrompeling rond die tafels
5. Komende activiteit
Kerstmarkt: donderdag 20 december van 15.30u 1800u in de kleuterschool.
We sturen nog een mail rond voor helpende handen.
6. Verkeer
Op 22/11 ging er in het stadhuis een vergadering i.v.m. het verkeer in de schoolomgevingen
door. Vanuit onze school waren de twee directies en Chris aanwezig. Iemand van
Octopusplan gaf toelichting over de aanpak om schoolomgevingen veiliger te maken. De stad
is ons zeer gunstig gezind en begin september zou de R. Van Britsomstraat fietsstraat
(fietsparkeerplaatsen, bomen, gekleurde vakken, …) moeten zijn. Vooraleer de straat heraan
te leggen moeten ook de nutsvoorzieningen vernieuwd worden. Mogelijks zouden deze
werken aanvangen eind januari/begin februari.
7. Financiën
• Heleen gaf een samenvatting van de vergadering die zij bijwoonde met de
verzekeringsagent van de school. Dit was geruststellend. We zijn als leden van de
ouderraad zeer goed verzekerd tijdens een activiteit, maar ook op (terug)weg naar
activiteit. Enkel eigen gerief dat je zou meebrengen (pollepel, partytent,…) is niet
verzekerd.
• Goedkeuring om aan lagere school 1077 euro over te schrijven van onze rekening.
De nieuwe blokken en serpi’s die deze zomer werden aangekocht hadden een totaal
van 6577 euro. Hiervan was vorig jaar reeds 5500 euro betaald door de ouderraad.
Het resterend bedrag wordt nu overgeschreven.
• Ook de kleuterschool krijgt € 5500. Hiermee werden de kapstokken gesponsord.
Omdat de lagere school een extra bedrag krijgt, zal dit ook zo zijn voor de
kleuterschool. Directeur Marlies wil dit bedrag besteden voor de aankoop van T-shirts
met opdruk van de school (uitstappen). Een offerte wordt aangevraagd.
Aan iedereen een fijne kerstvakantie !!!
Volgende ouderraad maandag 18 maart 2019
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