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Goedkeuring verslag vergadering van 06/05/2019 (zie bijlage)
Het verslag wordt goedgekeurd

Berichten van de school
-

-

De planning die in de laatste nieuwsbrief zat, is niet correct. De aangepaste zal deze week
doorgezonden worden.
Het systeem van de leerlingenwissel zal licht aangepast worden, nl. er zal tussen elk jaar binnen
de kleuterjaren gewisseld worden, tussen de laatste kleuterklas en het 1ste leerjaar worden de
klassen behouden, de volgende wissels zijn dan in de overgang naar het 3de leerjaar en de
overgang naar het 5de leerjaar. Volgend schooljaar zullen er ook enkele wissels binnen het
leerkrachtenkorps zijn, maar dat is nog niet finaal.
Het huiswerkbeleid zal ook aangepast worden. Ook voor de 1ste 4 leerjaren zal er een soort van
huiswerk terug ingevoerd worden. Niet op de klassieke wijze, maar op een 3-tal momenten in
het schooljaar.

Evaluatie v/d voorbije activiteiten
Wafelverkoop
-

-

1 week voor het afsluiten van de bestellingen zaten we nog maar aan 25% van de bestellingen in
vergelijking met vorig jaar. Uiteindelijk hebben we de verkoop van vorig jaar nog overtroffen.
Door het laat binnenkomen van de bestellingen was er veel bijkomend administratief en
sorteerwerk. Naar volgende editie toe moeten we nadenken om dat deel van het proces te
verbeteren. Er worden al enkele suggesties gedaan: voorgedrukte enveloppen, digitale
bestellingen / betalingen, klaslijsten voorafgaandelijk digitaal,…
Speciale dank aan Johan en Kristie, Evy en Els om (standby te staan om) de dozen te verdelen.

Pick Nick
-

Er was een zeer gemengd publiek. Fijne sfeer. Goede opkomst, zeker gelet op het mindere weer.
De kinderen konden er tegelijk goed spelen.
Het was wel nodig om meteen na de schooldag te beginnen. Er is meteen een groep meegegaan.
Daarnaast zijn er nog druppelsgewijs mensen bijgekomen.

Besteding v/d ingezamelde gelden
-

-

Vorige zomer hebben we geïnvesteerd in de schilderwerken op de speelplaatsen, een box met
turnmatten en korfbalpalen.
De spaarpot was daarmee nog niet leeg en ondertussen hebben we wat bijgespaard.
De bedoeling was om te sparen voor de inrichting van de speelplaats, maar dat zal in de
voorzienbare toekomst niet gerealiseerd worden. We kijken daarom uit naar een zinvolle
besteding van de middelen voor de kinderen.
Er wordt de suggestie gedaan om turn- en ander speelmateriaal voor de kleuters aan te kopen.
Dat zal verder bekeken worden en eventueel al besteld tegen volgend schooljaar.
De middelen moeten ook de lagere schoolkinderen ten goede komen. Suggesties kunnen gedaan
worden. We kunnen op de eerste vergadering van volgend schooljaar daar nog een beslissing in
nemen.

Planning v/h volgende werk/schooljaar
09/09 - vergadering
28/09 - kinderdisco (en ouderdisco?)
21/10 - vergadering
09/11 - tweedehandsbeurs
10/01 - nieuwjaarsreceptie
10/02 - vergadering
21/03 - tweedehandsbeurs
20/04 - vergadering
08/05 - picknick
08/06 - vergadering / planning
en ook nog pro memorie
30/08 – openklasdag – flyeren voor kinderdisco? Introductie ouderraad? Wat met klassikaal
oudercontact?

23/09 - (in de week van) levering kalenders
07/10 - dag van de leerkracht
22/11 - grootoudersfeest (afhankelijk van concept, mits goede invulling en voor een goed doel)
11/05 - (in de week van) levering wafelverkoop

Stand van zaken en vervolg “verkeersveiligheid”
-

-

Na de thema-vergadering van 6 mei is er een enquête gelanceerd via de nieuwsbrief van de
school. Op die manier konden alle ouders bereikt worden. De oproep is 3x herhaald.
In de enquête was ook de mogelijkheid voorzien om eigen suggesties te doen. Uit sommige van
die reacties blijkt dat er soms extreme stellingnames zijn in de ene of de andere richting. Jeroen
geeft aan dat hij vanuit individueel standpunt daar begrip voor kan opbrengen. Als ouderraad
en/of namens de ouderraad moet het de bedoeling zijn om een brug te slaan tussen alle ouders
en dus ook deze ouders.
Er wordt beslist om op basis van de voorstellen waar duidelijk meer dan 2/3de van de ouders
hebben aangegeven voorstander van te zijn een brief op te stellen naar de verschillende actoren
(stad, schoolbestuur, directie,…) met een uitnodiging om in dialoog te gaan om oplossingen uit te
werken. De voorstellen zelf en de verzamelde suggesties zullen dan verder meegenomen worden
in die dialoog. Voor het opstellen van de brieven zal aan een kleine werkgroep gevraagd worden
het nodige te doen, nl. Charlotte, Lore, Bart, Tom en Jeroen.

BedankingsBBQ op 22 Juni
-

Onze 3de editie zal terug doorgaan bij Bart en Isabelle in Tielt-Winge.
Lore is volop bezig om de Tibetaanse ouders verder uit te nodigen als bedanking voor de
organisatie van de nieuwjaarsreceptie.
Ook bij de picknick waren er veel nieuwe ouders aanwezig. Er wordt beslist dat zij ook
uitgenodigd kunnen worden.
Een andere optie is om ouders die zich vanaf volgend jaar willen engageren persoonlijk uit te
nodigen.

Varia
-

-

Er wordt gepolst naar enkele praktische oplossingen bij de organisatie van de 2de handsbeurs.
Stijn stelt voor om een quiz te organiseren, eventueel voor ouders en kinderen samen. De
vergadering vindt het een leuk idee, we zullen nog bekijken of en hoe dit kan meegenomen
worden in de planning.
Esther kondigt aan dat er een nieuwe oproep zal gebeuren binnen het lerarenkorps om deel te
nemen aan de ouderraad.

