Vergadering ouderraad 18/04/2013
Aanwezig: Sofie, Tina, Hilde, Laurence, Eva M, Eva G, Griet, Christine, Rebecca, juf Ilse, juf Charlotte
Véronique, Annick, Mieke, Sofie, Anneleen
Verontschuldigd: Els, Goedele, Isabelle, Tineke, Angie, Annelies, Caroline, Lidy

Secretaressedag
Bedankt voor de bloemen! 
Ook aan de secretaresses op school hebben we een attentie gegeven.

Goedkeuren verslag vorige vergadering

Agenda
Activiteiten en werkgroepen:
-Werkgroep jaarthema
Sportdag Lager: 14 juni
In samenwerking met Teamadventure.
Bijdrage via de rekening (gebeurt anders ook) van 5 euro.
Ook de ouderraad doet een bijdrage.
Volgende week komt de werkgroep nog eens samen met Daan voor praktische afspraken.
Er zijn al helpers, maar er zijn er nog nodig (ouders, grootouders,…)

Sportdag Kleuters: 24 mei
Per klas met een doorschuifsysteem op school en Palaestra
Kleinste klas (peuters) halve dag
Parcours rond evenwicht en balanceren, dans, fietsen en steps, yoga, hindernissenparcours, balspelen,
coördinatie, bouwen , springkasteel en ballenbad
De werkgroep is nog op zoek naar fietsjes, loopfietsjes, steps, …. De werkgroep stuurt hiervoor nog een
mailtje.
Waterbar: waterlink stelt gratis waterbar ter beschikking op sportdagen, ter promotie van het drinken van
kraantjeswater. Er was hiervoor al een mail verstuurd naar Véronique. Zij kijkt haar mails hiervoor na.
Combinatie met een gezonde dag: stimuleren voor een gezonde brooddoos. Eva M kijkt of ze nog flyers
heeft hierrond. Er zal gevraagd worden om een gezond tussendoortje mee te brengen.
De kleuters krijgen een ijsje in de namiddag.
Er wordt gekeken voor een draaimolen.

Er worden grote wagens/camionettes gevraagd om te rijden op woensdag en maandag naar het BLOSOcentrum: Laurence, Rebecca
Opmerking van een ouder: er is een brochure meegeven aan de kleuters rond een sportstage (Il Cigno).
Normaalgezien worden er geen folders meegegeven als dit niet rechtstreeks met de school te maken heeft.
Véronique kijkt dit nog eens na.

-Werkgroep redactie
Volgende nieuwsbrief tegen juni
Flyer OR zal herwerkt worden tegen september.
Website school zat met een (onschadelijk) virus, maar dit is opgelost.

-Werkgroep Moederdagactie
Reeds 115 pakketten besteld, maar er is nog een week de tijd om bestellingen door te geven.
Er wordt nog een mailtje rondgestuurd om door te geven dat de pakketten op woensdagmorgen ook
kunnen afgehaald worden.

-Werkgroep Klusjesdag
20-tal leerkrachten, 7 ouders in voormiddag, 9 ouders in de namiddag
Poort herschilderen (panelen worden afgedaan), basketbalpalen schilderen, voetbalgoalen schilderen,
gang inkom, kleuterstippen herschilderen.
(Dit gebeurde reeds en we zijn zeer tevreden met het resultaat! Het was een fijne en gezellige dag!)

-Werkgroep Vaderdagactie
startvergadering woe 24 april bij Eva M
Julie, Laurence, Eva M, Isabelle, Sofie, Griet, Bart?, Lidy, Anneleen
Julie stuurt nog een lijst door met de sponsors

Infopunt ouders:
-Voetbalbeleid bij kleuters: geen voetbal op de speelplaats, wel aan de andere kant (op verharde
deel). Reden: te gevaarlijk voor de kleine peutertjes
-Basketbalkorf op kleuterspeelplaats wordt gebruikt bij turnen.
-inschrijvingen: wachttijd vrij kort
44 plaatsen, slechts 1 persoon staat nog op de wachtlijst

-Communie: zitplaatsen voor de ouders?
Er liggen briefjes op de stoelen vooraan met vermelding ‘familie’. Kan er evt. ‘ouders’ op het
briefje staan? Véronique past dit aan.
Er gaat een plantenbeurs door op de school dezelfde dag van de communie. De beurs gaat door
op speelplaats van lager en leraarskamer. De receptie van de communie zal in de eetzaal
plaatsvinden.
-Leelingen van het 5e leerjaar mogen –vrijblijvend- komen helpen over de middag in de
kleuterklasjes. Ze worden hier zeker niet toe verplicht.
-Juf Charlotte wil alle ouders danken die zijn komen helpen op het grootouderfeest, anders zou
het niet gelukt zijn.
-Foldertje communielijstje mediamarkt: verschillende ouders hebben hier vragen bij.
Normaalgezien mag dit niet meegegeven worden. Véronique kijkt na hoe dit is kunnen gebeuren.

Infopunt school :
Nogmaals dank voor het grootouderfeest.
Een mama (van lln klas juf Priscilla) vroeg of er ergens een verkoopsactie is. Zij verkoopt
materialen en zou de winst aan de school laten. Véronique stuurt de mail hierrond door.

Varia
- Tevredenheidenquête: procentueel minder antwoorden (63 procent) – jaarlijkse dalingen maar
de tevredenheid stijgt elk jaar (94,7 procent).
Hekel punt: hygiëne – score is hoger dan vorig jaar, maar algemeen lage score
Sterk dalende punten: schoolgebouw onveilig, schoolomgeving onveilig
Sterk stijgende punten: duidelijke info over de werking van mijn kind; betrokken in het overleg van
mijn kind; als ik met een probleem kom, dan doet de school er iets aan; hygiëne op school.
Sommigen onder jullie hadden de enquête van de school nog niet gevonden. Dit kan je zoektocht
vereenvoudigen:
Onze School-> Actueel
Klikken op "hier" in de zin die net onder het blokje van natuurouders verstopt staat. (In bijlage met
kader aangeduid :-)

- Schoolraad
Lies en Annelies willen hun kandidatuur verder stellen. Er was nog een papa die zijn kandidatuur
stelde, maar hij was te laat. De Eva’s spreken die man aan om evt in de OR te komen.
De juffen blijven ook het zelfde (juf Chloé en juf Véronique)
Geleding van lokale gemeenschap: 1 persoon dient ontslag in , de andere persoon heeft nog niet
geantwoord. Er worden nog 2 andere personen aangesproken.
-Lestijden volgend schooljaar
Kleuters: 3 lestijden meer, lager: 29 lestijden meer (meer dan 1 ambt bij)
Peuterklas zit in containerblok – binnenkort worden er 2 toiletjes gebracht.
- Ontslag Steven Vermeire
Dank voor zijn jarenlange medewerking.
- Verkeersveiligheid
Het punt rond verkeersveiligheid komt uit de tevredenheidenquête.
Dit wordt meegenomen naar volgend schooljaar. We kijken voor een bredere aanpak en kunnen
dit evt als een soort jaarthema gebruiken.
-De Duizendpoot (binnenschoolse opvang) wil graag overleg met OR. Deze brief lag al in het vakje
van december. Eva G belt eens met de bevoegde instanties om zich te excuseren dat dit is blijven
liggen en legt haar oor te luisteren.
Er is ondertussen al eens een enquête meegegeven van biko.
-Aanvraag subsidie ouderwerking is goedgekeurd door Stad Deinze.
-Receptie eerste communie wordt klaargezet door leerkrachten en een paar ouders komen helpen
met drank uitschenken en ronddelen. We komen samen om 10u30 op school.
-We weten nog steeds niet hoeveel we moeten betalen voor de nieuwjaarsreceptie. Bart wordt
nog eens aangesproken hierrond.
-Daguitstap: zo 26 mei
40 volwassenen en 50 kinderen zijn ingeschreven
Verzamelen om half 10 ; het zal duren tot in de namiddag
Meer info volgt nog!

Volgende vergaderingen: woe 15 mei / do 20 juni

