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Berichten van de school
1) Vrijdagnamiddag is het kerstfeest.
2) Juf Hilde Tips zal afwezig zijn tot het einde van het schooljaar.

Evaluatie / Stand van zaken van voorbije / lopende acties en
activiteiten
Schoolkalender
-

Verkoop is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Hier en daar kleine foutjes, een paar extra naleesogen zou welkom zijn.

Dag van de Leerkracht
-

We hebben de leerkrachten getrakteerd op zelfgemaakte madeleines.
Vrijwilligers die volgend jaar willen (mee)bakken zijn welkom. Mirjam wil alvast ook bakken.

Kinderdisco
-

Bij de 2de editie hebben we kunnen gebruik maken van de leerervaring van de eerste keer. De
organisatie liep toen al vrij goed, maar we hebben nog wat verbeteringen kunnen maken.

-

Bijvoorbeeld: tattoos en grime in de refter, lichtjes andere opstellingen van de toog (meer
ruimte),…
Het aantal inschrijvingen kwam ongeveer overeen met de inschrijvingen van vorig jaar. We
hadden mooi weer, waardoor er nog extra mensen zijn gekomen.
In de discoruimte mogen we geen rookmachine gebruiken want het brandalarm gaat dan af.
In de toekomst moeten we nog bevoorrading voorzien voor de mensen die bezig zijn met de
grime.
Er is veel reclame gemaakt voor het oudercafé.
De omzet is ongeveer hetzelfde, maar doordat we de fuif zelf georganiseerd hebben en niet
meer de kost van een professionele kinder-DJ hadden, is de opbrengst hoger.
Aangezien het opzet van de kinderdisco een verbindende activiteit betreft, wordt er
voorgesteld om de opbrengst ervan opnieuw te investeren in andere verbindende
activiteiten.

2de handsbeurs
-

-

Meer stuks dan vorige editie, 27000 stuks
30% ervan is verkocht waar dat doorgaans zo’n 25% is
De opbrengst is dan ook een beetje hoger dan anders, nl. 900 euro.
De opbouw van de rekkensysteem verliep goed, zelfs rekening houdend met het feit dat er
bijkomende bevestigingsbalken in de muur moesten verankerd worden.
De afbouw met de matten was niet evident. Dit wordt beter wat later gedaan, want nu
verliep dit parallel met het uitsorteren waardoor de turnzaal daar niet meer voor beschikbaar
was.
De bar op de speelplaats creëert wat extra sfeer. Dat is begonnen omdat we toch eten en
drank voorzagen voor de vrijwilligers. Misschien moeten we daar terug wat meer op
focussen. De soep was een succes, er zijn 2 grote ketels verbruikt.

Kriebelteam
-

Dominiek heeft zich aangeboden om het kriebelteam verder te coördineren. Ook Kristie is
vaste medewerker. Voor de rest zijn bijkomende krachten wenselijk!
Er is al volop gekriebeld, met resultaat.

Oudercafé – brainstorm
-

Charlotte heeft de brainstorm professioneel gemodereerd.
Bij de 1ste ideeën waren er toffe, maar ruwe ideeën die uiteindelijk geleid hebben tot de
kinderdisco. Bij deze editie van de brainstorm waren er precies wat meer kleinere, maar dus
ook meer direct bruikbare ideeën. Zie het agendapunt rond de oudercafés.

Grootoudersfeest
-

-

We hebben ditmaal geen truffels verkocht voor de ouderraad, maar de wenskaarten van Juf
Tien voor een goed doel, nl. de Warmste Week. Dit heeft 250 euro opgebracht.
Er was wat verwarring rond het beginuur doordat dit nog in de week ervoor gewijzigd werd.
Het is niet altijd evident voor de grootouders, die soms ook nog werken, om zich op zo’n
korte termijn hieraan aan te passen.
Idee voor volgend jaar: soep?

Concept en organisatie oudercafé 17/01 en 09/05
-

-

17/01 – Nieuwjaarsreceptie
o Op de brainstorm-oudercafé was er een Tibetaanse ouder die zich een beetje de
vreemde eend in de bijt voelde.
o We zouden hem en de andere Tibetaanse ouders kunnen aanspreken om de
nieuwjaarsreceptie in te kleden volgens hun cultuur. Lore heeft goede contacten.
o Als dat niet lukt, dan voorzien we een gewone nieuwjaarsreceptie.
09/05
o Uit de brainstorm kwam naar voor dat een activiteit waar tegelijk de ouders en de
kinderen kunnen deelnemen, maar toch apart, de mensen zou kunnen aanspreken.
Ook iets rond eten is altijd een hit.
o De werkgroep oudercafé stelde op basis daarvan voor om een gezinspicknick te
organiseren op een vrijdag vlak na school, in het park of op de bruul. Dat zou dan
doorgaan op 17/05.
o Het idee en concept wordt verwelkomd en kan verder uitgewerkt worden. Er is
evenwel twijfel of 17/05 een geschikte datum is. Eventueel kan het op een ander
moment georganiseerd worden.
o Er wordt gevraagd dat iedereen nog eens nadenkt over het concept/voorstel/datum,
of nadenkt over een alternatief. Op de volgende vergadering hernemen we dit punt.

Resultaten brainstorm: mogelijke acties / activiteiten
-

Zie evaluatie voorgaande activiteiten
Zie organisatie oudercafé 09/05 of 17/05

Thema's:
Stand van zaken vegetarische maaltijden
-

Op vrijdag zal er steeds een vegetarische maaltijd aangeboden worden.
Logistiek zou dat voor Sodexo niet evident zijn.

Stand van zaken fietsenstalling
-

De directie rapporteert over de fietsenstalling in het huis, zowel naar de tijdelijke als de
definitieve oplossing daar.
Er is geen nieuws over de fietsenstalling in het stadspark. De ouderraad vraagt de directie om
hier verder op aan te dringen bij de stad.

Luchtkwaliteit
-

-

Als dat goed werkt, dan koopt de ouderraad een luchtkwaliteitsmeter aan van Leuvenair.be.
Dat moet dan aan de schoolpoort omhoog gehangen worden, op de wifi geconnecteerd
worden en voorzien worden van elektriciteit.
De data die gegenereerd worden, staan onmiddellijk online. Er is professionele expertise
onder de ouders om deze gegevens te interpreteren.

Zwaar verkeer
-

Er is heel wat discussie over het drukke vrachtwagen- en professioneel camionetteverkeer in
de straat.

-

-

Er bestaat een initiatief van de verschillende bouwconfederaties en VVSG om een charter te
ondertekenen. Als de stad dit onderschrijft en laat weten aan deze partners, staan zij ervoor
in dat werfverkeer wordt geweerd uit schoolomgevingen.
Het was een nuttige discussie die nog niet geconcludeerd kan worden. Op een volgende
vergadering komt dit terug aan bod.

