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Goedkeuring verslag vergadering van 11/06/2018 (zie bijlage)
Het verslag wordt goedgekeurd mits de vermelding van donderdag 22 oktober gewijzigd wordt naar
donderdag 25 oktober.

Voorstellingsronde
Iedereen stelt zich voor.

Statutaire verkiezing voorzitter, ondervoorzitter, secretaris,
schatbewaarder/penningmeester
Volgende kandidaturen zijn binnengekomen:
- Secretaris: Kristie Dehert
- Penningmeester: Mirjam Truwant
- Ondervoorzitter: Bart Demarsin
- Voorzitter: Jeroen Vervloessem
Er wordt gevraagd of er nog andere kandidaten zijn. Dat is niet het geval. Er wordt daarom gestemd
bij handopsteking.
De kandidaten worden op één onthouding na unaniem verkozen.

Berichten van de school
1) Herinneringsboom - muurschildering
De school bedankt de ouderraad voor de financiering van de muurschilderingen op de
speelplaatsen die tijdens de schoolvakantie gerealiseerd zijn.
In de muurschildering is er een herinneringsboom en een slakje verwerkt om Lucas en Sumi
blijvend in herinnering te houden. Dit na overleg met de ouders.
2) Kiva= antipesten in onze school
Leerkrachten kregen gedurende 3 jaar opleiding. Eerst babbeljuffen, vooral luisterend oor...
Nu opstarten met lessenpakket naar de kinderen toe in de klas met hulp van Sociale
Vaardigheden. Op school en thuis.
Guy De Boete komt op de ouderavond uitleg geven.
Kleuterschool niet, eerder verwoorden van gevoelens
3) Het koffiemoment is stilaan doodgebloed. De directie zoekt een creatieve manier om dat in
een nieuwe vorm terug op te starten. Er zal ook een ander lokaal voor moeten gezocht
worden.
4) Het aanbod inzake animatie tijdens de opvand vanwege Kinderkuren! Is nog niet binnen.
Het feit dat de opvang nu betalend is tot 8u30 in plaats van 8u15 lokt veel opmerkingen en
zelfs wat ontevredenheid uit.
5) Fietsenstalling. Tijdens de vakantie is gebleken dat de stad bereid is om een hoek van het
stadspark hiervoor te voorzien. Vanwege Onroerend Erfgoed rees er echter bezwaar. Eind
augustus is er een bezoek aan de bewuste plaats doorgegaan met het schoolbestuur, de stad
en onroerend erfgoed. Ten gevolge van dat onderhoud zou Onroerend Erfgoed bereid zijn
om een tijdelijke oplossing toe te staan. Dit moet evenwel nog schriftelijk van hun kant
bevestigd worden.
De ouderraad herbevestigt dat er gerust een ludieke actie ter ondersteuning kan
georganiseerd worden als de directie vindt dat dat de zaken kan laten bespoedigen.
In afwachting wordt de benedenverdieping van het huis verder gebruikt als fietsenstalling.
Vanaf volgende week zal Jo begeleiden om de fietsen te stallen.
6) De turnzaal is volgende week klaar. De klimrekken worden geplaatst op 03/10. De turnzaal
zal niet meer met schoenen betreden mogen worden.
7) De schoolkalender van de ouderraad loopt wat vertraging op wegens de nieuwe privacyrichtlijnen.
In het geval er ouders zijn die niet willen dat hun kinderen gefotografeerd worden, moet er
een creatieve oplossing, een speciale move, klasmascotte gebruikt worden...
We wachten nog even met het finaliseren van de kalender zodat er ouders nog verder
aangespoord kunnen worden om hun toelating te geven.

Financiën
-

-

Op de laatste vergadering was er nog hoop dat de herinrichting van de speelplaats tijdens de
zomervakantie zou gerealiseerd kunnen worden. De hiervoor gespaarde middelen van de
ouderraad zouden dan hiervoor aangewend worden.
Die timing was helaas niet haalbaar, maar de school heeft al wel de artistieke schilderwerken
op de speelplaatsen kunnen realiseren. De ouderraad zal deze werken integraal financieren.

-

Daarnaast financiert de ouderraad een speciale mattenbox en spring/korfbalpalen voor de
vernieuwde turnzaal.
Op die manier heeft de ouderraad al een flink bedrag besteed ter ondersteuning van de
school, en blijft er nog een bedrag over dat later nog besteed kan worden aan eventueel de
verdere inrichting van de speelplaats.

Evaluatie van BBQ & Openklasdag
-

-

Ouderraad BBQ voor de tweede keer georganiseerd op het landgoed van Isabel en Bart in
Tielt-Winge. Dit was weerom een succes, met nog meer vrijwilligers dan het jaar voordien. Bij
leven en welzijn, hopelijk volgend jaar opnieuw. Hartelijke dank aan de gastvrouw en -heer.
Op het openklasmoment was er de traditionele stand van de ouderraad met gezonde
(groenten)hapjes. Er is daarnaast door een groep vrijwilligers geflyerd om de kinderdisco aan
te kondigen. Vooral dat laatste werd als positief ervaren omdat er dan andere ouders konden
aangesproken worden met een concrete aanleiding.

Stand van zaken en verdere planning
-

-

-

-

-

Kalenderverkoop.
o Mirjam heeft de nodige contacten gelegd met de school voor de foto’s en de drukker
voor de bestelling.
o Voorlopig is het echter wachten op de briefjes.
Kinderdisco. Marieke geeft een stand van zaken.
o Er is geflyerd op het openklasmoment.
o Er is nu ook een brief meegegeven waarbij de kinderen hun eigen hits kunnen
doorgeven.
o Ook de disco zullen we nu zelf verzorgen. Het nodige materiaal is besteld bij de
uitleendienst van de provincie. Op administratie- en verzekeringskosten na is dat
kosteloos.
o Helpende handen zijn nog meer dan welkom evenals verdere creatieve ideeën.
Oudercafé.
o Deze zullen dit jaar op een donderdagavond doorgaan. Afwachten of dit een betere
weekavond is voor ouders om aanwezig te zijn.
o De editie van 25/10 zal aangegrepen worden om te brainstormen rond initiatieven
van de ouderraad. Dat hebben we 2 jaar geleden ook zo gedaan en hieruit zijn
positieve ideeën uit voortgesproten.
o Voor de rest zal er nog een editie zijn rond kerst/nieuwjaar en in mei.
o Suggestie: misschien kan KIVA hier ook eens aan bod komen.
2de handsbeurzen.
o De volgende editie is op 10 november.
o Er is nog enige bezorgdheid rond de turnzalen en nieuwe rekken.
o Bij deze ook een warme oproep voor helpers.
Wafelverkoop
Grootoudersfeest
o Er waren gemengde gevoelens bij de vorige editie. Ook in het verleden waren er
dikwijls bedenkingen of de verkoop van zoetigheden wel aangewezen was.

o

-

-

Het jaar voordien is dit niet doorgegaan omdat binnen het concept van het
grootoudersfeest de kinderen zelf knutselwerkjes en gebak verkochten.
o Of we dit jaar iets doen, zal in eerste instantie afhankelijk zijn van het concept/thema
dat de school hanteert voor het grootoudersfeest.
Werkgroep integratie. Er wordt geopperd dat het nuttig kan zijn om de brieven te vertalen
naar het Engels.
FB groep. Er wordt gesuggereerd dat alle activiteiten vermelden worden op FB, ook
vermelden op de brieven zou de boodschap om ons te volgen op FB systematisch vermeld
kunnen worden. Kunnen de klasblogs toegevoegd worden?
Kriebelteam. Er zal geïnformeerd worden of Diewer hier nog de coördindatie voor kan
opnemen.
Nieuwe ideeën!?
o ouder-kind samen activiteit op school
o boswandelingen
o paaseieren zoeken
o Halloween-sprookjestocht.

Fietsen(stalling)
-

Dit is behandeld bij de “berichten van de school”.

Warme maaltijden op school
-

-

Er wordt gevraagd of er ook vegetarische maaltijden worden aangeboden. Voor vegetarische
kinderen is er anders geen mogelijkheid om warm te blijven eten op school. De
schooldirectie zal dit navragen bij de traiteur.
Er wordt aandacht gevraagd voor de opvolging voor de kleintjes. Dit wordt best gesignaleerd
aan de juf of meester.

Varia
-

-

Er wordt gevraagd of plotse vervangingen van klasleerkrachten kunnen worden gemeld zodat
de kinderen daar ook thuis op kunnen worden voorbereid. Daarnaast zijn er ouders die
negatieve gevolgen van de periodieke mix van de jaarklassen bemerkten bij hun kinderen,
terwijl anderen ook positieve gevolgen ervaarden. De directie wordt gevraagd om de nodige
aandacht te besteden bij de “verwerking” van de klassenmix door de leerlingen.
We zullen nog een gepast initiatief nemen om Petra in de bloemetjes te zetten voor haar
gewaardeerde inspanningen en ondersteuning de voorbije schooljaren.

