Vergadering ouderraad 7/11/2012
Aanwezig: Eva G, Eva M, Lies T, Goedele DB, Anneleen, Els VD,Hilde DN, Juf Ilse, Tina DK, Lidy, Julie,
Laurence, Angie, Srivaidehirani, Charlotte, Tineke, Sofie L , Griet
Verontschuldigd: Véronique M, Isabelle DL, Christine S, Sofie H, Annelies Z, Steven V, Caroline R,
Hilde VdP, Griet VDA, Christel E, Steven C, Nele V

Goedkeuren verslag vorige vergadering
-Parkeerproblemen aan de schoolpoort. Niet iedereen is even hoffelijk. Werkgroep
verkeersveiligheid kan hier evt een actie voor uitwerken.
Het draaien van het fietsenrek is een verbetering om fietsen te parkeren, maar er parkeren nog
steeds auto’s in het eerste vak, voor het rek. Eva M bespreekt dit rechtstreeks met Véronique.
Voorstel om een obstakel (blokken? Bloembak?) te plaatsen aan het begin van de parkeerplaats.
-Voor sinterklaas geven we 60 euro per klas ipv 40 euro. (nog te checken bij Bart hoeveel het budget
in 2011 was, maar vermoedelijk ook 60 euro/klas)
-Is er al een coördinator gevonden voor de natuurouders? Eva G vraagt dit na bij Véronique.
-Aanvulling bij opmerking ouder vorig verslag ivm K23D (turnuren en differentiatieuren juf Sylvie) :
Véronique gaf een correctie op deze info : het turnen is niet voor en na de middag maar voor en na
de speeltijd. Verder klopt het ook niet dat de differentiatieuren van juf Sylvie zijn gedoneerd aan K12.

Agenda
Financiën : stand van zaken + plan 2012-2013
-Het lager stelt de aankoop van een muziekkoffer voor. Dit is bruikbaar en leuk voor alle klassen.
De ouderraad had voorgesteld om digitale schoolborden aan te kopen, maar juf Chloë wil graag eerst
een jaar met haar bord werken en dit evalueren voordat er meerdere aangekocht worden.
-Voorstel van de kleuterafdeling:
Banden van ludorun (€220 voor een paar) (momenteel liggen er 2 op de speelplaats en de kleuters
spelen hier erg graag mee).
Speelhuisje (€2475)
Ballenkorf + ballen (€1150)
Juf Charlotte vraagt nog eens na of de wagon van de truck door de school aangekocht wordt en wat
er in het tuinplan staat.
Zowel voor lager als kleuters worden er op 3 december een aantal voorstellen met prijsoffertes
doorgegeven aan Eva² zodat we op 10 december een gefundeerde beslissing kunnen nemen.

Agendapunten plenum:

- Evaluatie Kaas en Breugel:

Opbouw
Vrijdagnamiddag is er meer volk nodig. Er is eigenlijk vrij veel zwaar werk te doen.
Op zaterdag was er voldoende volk.

Eten en drank
Vlees: droge worsten waren niet droog. Vleesschotel properder gepresenteerd dan vorig jaar.
Kaas: heel kleine stukjes, stukjes niet gelijk, heel veel keuze
Er lagen telkens twee stukken kaas boven elkaar, bij het tweede stuk begon de kaas te lopen.
Misschien is het beter om elke blok apart houden .
Voor deze prijs is er niet echt beter te vinden. Charlotte heeft nog een voorstel : iemand die op de
markt staat met kaas (brengt zijn eigen personeel mee de avond zelf voor de bediening). Dit wordt
doorgegeven aan de werkgroep .
Te veel brood (tijdens shiftwissel waren de broodmanden leeg…)

Taakverdeling avond
Opstelling aanschuifbuffet moet herbekeken worden.
Beurtrol: meer volk bediening eten tijdens eerste shift, meer obers, minder afwassers in de eerste
shift.

Opkuis
Dit ging heel vlot – Bedankt aan de mannen!
Op maandag is er meer volk nodig

Concept
Niets op aan te merken- kinderdisco was super

Financiën

Alle facturen zijn binnen sinds kort. Financieel beeld volgt hopelijk volgende vergadering.
HildeDN,Tina en Eva M stellen een draaiboek op voor volgende jaren.

- Voorbereiding 2e handsbeurs
Alles is geregeld.
Inschrijvingen: voorlopig zijn er2 inschrijvingen minder dan vorig jaar. De inschrijvingen van deze
week zitten er wel nog niet bij. Alle grote tafels zijn volzet, wel nog kleine tafels in de aanbieding.
Iedereen die ingeschreven is, heeft het reglement al gekregen, behalve diegene die geen link hebben
met de school. Dit gebeurt binnenkort.
Er is nog volk nodig voor de bar van half 3 tot 5 (bij Angie)
Opbouw zondag half 10 tot 12
Taarten: al veel reactie gehad (17-tal)
Mail naar goedele.home@gmail.com als je nog kan komen helpen
Het artikeltje over de tweedehandsbeurs heeft al heel vaak in online krant gestaan 
Flyers zijn niet gebust in de omliggende straten omdat de kinderen op school van deze straten zijn.
Er worden nog 100 flyers bijgedrukt, te verkrijgen bij Angie.
Er wordt gevraagd om het evenement op facebook zo veel mogelijk te delen.

-Werkgroep redactie
Pieter werkt verder aan de website.
Nieuwsbrief:
De eerste nieuwsbrief zou op 28 november mee in de boekentas moeten gaan.
6e lj, 3e lj, K12 zorgen voor een artikeltje/werkje voor in de eerste nieuwsbrief.
Klaslijsten: merci Sofie H die er veel tijd heeft ingestoken
Tegen eind dit schooljaar moet dit toch nog eens herbekeken worden; er blijft veel tijd in kruipen.
Misschien kan er iets via het secretariaat geregeld worden????
Volgende vergadering: 21 november bij Annelies thuis. Als er nog mensen willen meewerken;
weest welkom!

-Opstart werkgroep winterwandeling
Wie heeft zin om mee voor te bereiden?

Eva M, Rebecca, Annick, Sofie, Griet, Sofie
Eerste vergadering: nog niet afgesproken, binnenkort wordt er gedoodeld

3 werkgroepjes:
-Werkgroep verkeersveiligheid (verantw Julie F)

*Fluohoesjes voor over de boekentas worden bijbesteld, voor het eerste leerjaar en alle nieuwe
leerlingen in de lagere school. We bestellen 100 stuks zodat er wat voorraad is voor ouders die
eentje willen aankopen.
*Schoolpoortactie:
Er wordt specifiek gekeken naar fluohoesje-hesje en helm tijdens de actie aan de schoolpoort.
Lagere school: om de maand een winnaar per graad – een klein budgetje voorzien (stoepkrijt – strips
- …) voor de klas die wint.
Kleuters: sticker op hun jas of boekentas(eerder individuele beloning, geen klasbeloning).
Kinderen die in de opvang zitten, komen dit meestal wel zeggen als ze in orde waren.
We zoeken nog extra personen om ’s morgens af en toe aan de schoolpoort te staan (vanaf 8 uur
totdat het belt). Julie stelt een schema op en mailt het door.
*Actie ‘Hoffelijk verkeer in de straat’: mensen aanspreken is moeilijk, niet haalbaar, te belerend.
We proberen de communicatie anders aan te pakken Kindertekening in de nieuwsbrief: dit
sensibiliseert misschien meer. Hetzelfde wordt aan de ruit bij juf Ilse gehangen in A3-formaat .
We vragen aan de juffen en meesters om in de klas de hoffelijkheid aan de schoolpoort te bespreken.
(dubbel parkeren, stationeren voor de poort, parkeren voor de wandelpaden) We weten niet in
hoeverre de info zal doorgaan naar de ouders, maar het is het proberen waard.
*Aan het fietsenrek op de eerste parkeerplaats kunnen evt de rode blokken van vroeger ervoor gezet
worden. Juffen vragen dit na of deze nog bestaan. Als er nog nieuwe ideeen zijn, geef maar door

-Jaarthema (verantw Hilde DN)

*De activiteiten rond het jaarthema zouden niet gekoppeld worden aan de activiteiten van de
ouderraad. Ze zouden wel aangehaald worden in de nieuwsbrief.
In de nieuwsbrief komen interviews van leerlingen die sporten (vb. papa en zoon die dezelfde sport
beoefenen, meisje dat voetbalt,…)
Er wordt nog een oproep gedaan naar lln met een verhaal.
Kunnen de leerkrachten dit eens nagaan voor de lln in hun klas? : bedoeling is niet dat leerkrachten
een oproep doen bij hun leerlingen maar wel dat ze zelf even nadenken of er in hun klas een
leerling zit met een “speciale” sport. Dit mogen ze doorgeven aan ons zodat wij zelf mensen
kunnen aanspreken.

*Voorstellen op school sport en spel te integreren:
een aantal keren over de middag een activiteit inlassen
Het is de bedoeling dat de leerkrachten niet extra belast worden; de ouders nemen dit op zich.
December: onverwachts muziek over de middag; meisjes kunnen dansen, diabolo’s, fietsjes uithalen
bij kleuters. Niet op vaste momenten.
Voor jongens: initiatie ropeskipping
Januari: week voor winterwandeling: maandagmorgen een stretching aanleren (iemand die dit komt
voortonen). Vragen aan de leerkrachten of ze dit elke dag die week kunnen doortrekken.
April: hindernissenparcours. Werken rond sam de verkeersslang?
De straat afsluiten, volksspelen, hinkelspel, waveboard, fietsen over de middag. Voor de kleuters is
dit niet haalbaar.
Evt het eerste uur van de namiddag erbij nemen.
De hele school samen zal moeilijk zijn: Evt in een beurtrol gieten en met een doorschuifsysteem
werken
Nagaan hoe dit te regelen valt met de auto’s die parkeren voor de school.
Afsluit schooljaar: schoolmove (iets wat de ouders eens kunnen zien)
3e kleuters springen letterlijk naar de grote speelplaats (6e leerjaar laat ballon op als afscheid)
Mooie brainstorm van veel ideeën. Voorstel om te beperken tot 2 goede activiteiten en het niet te
groots te zien, maar haalbaar te houden in mensen en middelen.
De werkgroep concreet iets uit.
Werkgroep: Hilde, Tina, Eva G, nog kandidaten?

-Moederdagactie (verantw Angie en Rebecca)
Tijd voor iets nieuw of behouden we de klassieke actie?
Vorig jaar bedenkingen over de kwaliteit van de koekjes en truffels.
We zouden graag het concept laten en iets anders zoeken om te verkopen.
Griet had iets leuks gezien op haar werk: een box gevuld met wafeltjes. Dit werd verkocht aan 6 a 7
euro. Griet vraagt prijzen op en geeft door aan Angie.
Pannenkoeken verkopen (niet zelf bakken) is een ander optie.
Lidy vraagt na op de school waar ze werkt of we via daar aan koekjes/wafeltjes kunnen geraken– er is
een bakkerijafdeling die evt koekjes kan bakken.
Angie kijkt na bij dezelfde firma of er iets anders is , en surft eventjes op het internet .

Alterneren tussen moederdag en vaderdag? Ontbijtactie ene jaar voor moeder en ander jaar voor
vader. Maar dan moet er iets gevonden worden om de moederdagactie op te vangen – evt actie
rond Pasen
Er wordt geopperd dat een ontbijt voor moederdag niet aanslaat bij de ouderraadmama’s.

Infopunt ouders
We zouden het infopunt ouders deze vergadering even laten rusten, gezien de beperkte input en de
afwezigheid van Véronique.

Infopunt school
Klussendag april: er kunnen een aantal dingen gebeuren: bv. poort schilderen
Er zijn ook veel ideeën: borden die kinderen versieren ophangen, gangen schilderen
Dit alles zal besproken worden met Véronique.
Voorstel: volgende vergadering werkgroepje hierover tijdens de OR

Varia
-Er zal een groepsfoto vd OR gemaakt worden op de nieuwjaarsreceptie.
Juf Charlotte zorgt voor een fototoestel,.
-Hapjes volgende vergaring : Sofie en Griet

Agenda

-Nieuwjaarsreceptie: vrijdag 11 januari
-Volgende vergadering:

(met OR en leerkrachten en partners)

maandag 10 december, om 20h stipt

