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1. Verwelkoming:
Goedkeuring verslag vorige vergadering

2. Mededelingen van de school
a)KS:
- Er was een mooie opkomst op het 1e TOS (= thuis op school) moment voor de 3e kleuterklas
rond schoolrijpheid. Ook op het 2e TOS moment voor de 2e kleuterklas rond feesten op de
school / culturele diversiteit was er een goede opkomst. Er werden een 10-tal ouders
verwacht, maar uiteindelijk waren er dubbel zoveel aanwezigen. Het 3e TOS moment voor de
1e kleuterklas gaat door over een 3-tal weken en heeft als thema: ik leer taal. Bij veel
kinderen op school is Nederlands immers niet de thuistaal. Hoe gaan we daar mee om? Leren
we en tweede taal? Enz.
- Met TOS momenten probeert de KS de ouderparticipatie te verhogen, ook bijvoorbeeld door
systematisch ‘goeiemorgen’ te zeggen aan de schoolpoort

- Wat het grootouderfeest op 24/10 betreft, zijn er geen opmerkingen vanuit de KS. Er kwam
wel een vraag binnen via Carla: waarom niet op woensdag? Dat paste niet voor het toneel.
Vandaar op donderdagvoormiddag. De kindjes mochten nadien wel mee naar huis met de
grootouders en hoefden ’s middags niet noodzakelijk terug te komen. Misschien is donderdag
voor grootouders moeilijker te combineren met het werk; ze moeten op donderdag verlof
nemen. Op woensdag zijn er misschien meer mensen vrij en komen ze de kleinkinderen
sowieso al ophalen.
- Juf Femke is bevallen van een dochtertje: Marit.
- De KS heeft nog een voorstel voor de lentewandeling (zie verder).
b)LS:
- In heel wat klassen worden er momenteel semestertoetsen afgenomen.
- Sinds januari zijn er een 7-tal nieuwe lln. in de LS, om allerlei redenen. Dat is veel, vroeger
nog nooit gehad. De LS is intussen dus bijna volzet. Voor de juffen is het wel aanpassen, want
sommige nieuwe lln. hebben met andere handboeken gewerkt, zitten op een ander niveau, …
- Vorige vrijdag werd er een brief meegegeven i.v.m. een Valentijn-ontbijt op zondag 16/02
(i.p.v. een spaghetti-avond, met steeds dezelfde mensen). De LS hoopt veel mensen en alle
culturen te bereiken. De ontbijtboxen kunnen ook aan huis geleverd worden (leveringsprijs
per gezin). Er zit bewust geen vlees in de ontbijtboxen. Afwachten of dit nieuwe concept al
dan niet aanslaat, hoe arbeidsintensief het is, of het vervoersplan werkt,... Er werd vergeleken
met andere instanties, ook qua prijs. De meeste zitten rond de 12 euro. De dozen zelf heeft
de school gekregen van de CM. Er zijn 3 soorten ontbijtboxen (kind, standaard, luxe). Alles
staat uitgebreid in de brief.
- Inschrijven voor het secundair zal voor het eerst digitaal verlopen in Sint-Niklaas (van 30/03
tot 24/04). Op zaterdag 07/03 is er een extra info moment gepland voor de lln. van het 6e
leerjaar (valt wel samen met het parochievormelingenweekend). Op donderdag 05/03 gaat
het 6de lj. ook een kijkje nemen in het secundair H. Familie. Eind maart - begin april: PEPdagen (“Proeven en proberen van het secundair”), info volgt nog. Voorrang als er al een broer
of zus in het secundair zit. Door sommige scholen wordt er gepleit voor campusvoorrang,
maar andere zijn tegen. Onze school is voorstander hiervan, maar het lokaal overlegplatform
houdt dit tegen. Ingeval van een weigering later zeker nog eens komen polsen, want soms is
er toch nog plaats (omdat er kinderen veranderen van school, verhuizen,…). De eerste drie op
de wachtlijst hebben meestal geluk. Wie wacht tot de opendeur, is vaak te laat. Ouders met
een kindje geboren in 2018 en een broer of zus in de basisschool, hebben op dit moment
trouwens nog voorrang in de KS.
- Meester Thibault is opnieuw papa geworden. Op 201/12 is zijn zoontje, Briek, geboren.
c)KS en LS:
- Zowel de KS als de LS hebben een doorlichting van godsdienst gehad. Het
doorlichtingsverslag was voor beide scholen zeer positief. Is een bevestiging dat de KS en LS
goed bezig zijn en op die manier verder kunnen werken.
- Volgende week is er een eerste bijeenkomst van de kerngroep opendeur: brainstormen over
wat we gaan doen, welke taken er zijn,… samen met het secundair. Er is alleszins een 2e
persoon voor de bar nodig. Michel, echtgenoot van Kristel, gaat dit opnemen. De opendeur
gaat door op zaterdag 9 mei 2020 met een feest in de tuin voor de KS en LS.
3. Evaluatie Lotus actie
- Er zijn 1272 zakjes verkocht (vorig jaar 1422 zakjes).
- 8 euro (i.p.v. 7 euro) per zakje, maar er zat ook effectief meer in; geen opmerkingen.
- Mooiere zakjes in stof; het kaartje van de ouderraad werd eraan geniet (i.p.v. in het zakje
gestoken); geen opmerkingen.
- de grote witte zakken van Ava kunnen we volgend jaar hergebruiken (liggen onder de
kapel), waren handig.
- Er waren voldoende helpers om het geld te tellen. De levering gebeurt best op de dag van
het inpakken. Het inpakken liep goed. We waren klaar rond 18u30. De helpers voor ’s avonds
werden afgebeld. Telefoonnummers niet vergeten opgeven.
- Opmerking van Jessica: in bepaalde zakjes zaten 4 gewone madeleintjes i.p.v. 2 gewone en
2 met chocolade. Dozen goed checken volgend jaar.

- Van de overschot werden extra pakketten gemaakt en verkocht à 6 euro per zakje, met een
opbrengst van 126 euro.
4. Kerstmarkt op de LS
- Er waren voldoende helpers.
- Miezerregen tijdens het opzetten was een beetje een spelbreker, maar nadien was het weer
oké.
- De soep verkocht deze keer slecht.
- De opbrengst was quasi hetzelfde als voorgaande jaren.
- Alles was vrij snel opgeruimd.
- De overschot van de cake werd op vrijdag in stukjes verdeeld voor alle lln. om op te eten
tijdens de VMspeeltijd.
- De volledige verkoop (Cliniclowns + kerstmarkt) bracht 2900 euro op; de kosten bedroegen
800 euro. De 370 euro van de snoepjesverkoop werd afgerond naar 500 euro voor de
Cliniclowns; de rest is bedoeld voor een nieuwe muziekinstallatie op de speelplaats.
- Tijdens de kerstmarkt kan er geen opvang georganiseerd worden. Alle ouders zijn hiervan
op de hoogte. Toch werden er een 15-tal kinderen niet tijdig opgehaald.

5. Planning ouderraad-activiteiten
31/01 Lichtmis - afterschooldrink
- Wordt gecoördineerd door Kristel.
- Pannenkoeken voor alle leerkrachten en lln.
- Donderdag wordt de plaat en het gas al geleverd.
- 4 personen om te bakken en 2 om in te pakken en naar de KS te brengen in de voormiddag
en naar de LS in de namiddag.
- Pannenkoeken worden op de afterschooldrink verkocht per stuk en in pakjes van 10 om mee
te nemen; 1 euro per pannenkoek, 8 euro voor een pakje van 10 en 0,5 euro per stukje cake.
- Oproep voor helpers: bakken in de voormiddag en vanaf half 4 in de namiddag + van 14u
tot 15u30 klaarzetten van de afterschooldrink; overdag zijn er al genoeg mensen om te
bakken.
- Systeem van de kassa: de soort suiker op voorhand kiezen om de efficiëntie te verhogen,
borden plaatsen met bijvoorbeeld “Weet je al welke suiker je graag wil?” erop, zodat de
mensen al gekozen hebben wanneer ze moeten bestellen en de wachtrij minder lang wordt,
en de plaats van de kassa opschuiven om file te vermijden.
- Uitnodiging: dezelfde als vorig jaar op een geel blad.
- Ouders en kindjes van de KS proberen meekrijgen naar de LS. De KS zal op donderdag ook
opnieuw een stickertje bij de kindjes plakken. En juf Michelle zal zich als pannenkoek
verkleden.
Lentewandeling
- 15/03/2020 : zondagochtend
- De mensen die zich opgegeven hadden voor de organisatie ervan, hebben al een e-mail
gekregen. Thema, ideeën,…? Misschien rond de antipestweek? VCOV?
- De turnjuffen van de KS hebben een sportief voorstel: een H. Familie run door en rond de
school, deelnameprijs bijvoorbeeld 5 euro, met een rug- en buiknummer, opwarming in de
tuin, sponsors, goodiebag, kinderopvang, enz. Heel leuk idee. Samen met de lentewandeling?
Lukt wellicht niet meer. Eventueel te koppelen aan de opendeur?
6. Financiën
- Winst van de koekjesverkoop: 4.992 euro (vorig jaar 4.185 euro). Volgend jaar Lu i.p.v.
Lotus? Bij Lu krijg je 9 koekjes voor 7 euro. Dan blijven we beter bij Lotus.
- Momenteel staat er 14.800 euro op de rekening.
- Voorstel van Carla: KS en LS krijgen elk opnieuw een budget van 4.000 euro, dan blijft er
nog bijna 7.000 euro over en de opendeur moet nog komen.

7. Varia
- Het is verboden om wegwerpbekertjes en andere drankverpakkingen voor eenmalig gebruik
op evenementen te gebruiken (zie www.miwa.be), ook op school. Bij ons wordt daar vooral
op de afterschooldrink (brikjes) en de kerstmarkt nog gebruikt van gemaakt. Ook 925 brikjes
chocomelk voor lichtmis. Leuk maar misschien niet noodzakelijk, sommige kinderen zijn er
allergisch voor, niet iedereen lust het of krijgt die hoeveelheid op,… Tijdens de opendeur, de
receptie van de eerste communie en het avondje van de 6e klas worden er glazen en
afwasbare bekers gebruikt. Aantal blauwe zakken zijn beperkt. Extra restafval en PMD
vermijden bij schoolactiviteiten. De school werkt echter niet met miwa. Alles wordt tezamen
opgehaald. Zitten niet in de stroom van reguliere afvalophaling.
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