Verslag vergadering ouderraad 22 september 2016
(met alle leerkrachten)
Aanwezig: directeur Veronique, juf Bieke, juf Liza, juf Katrien, juf Rian, juf Hilde D., meester Guido,
juf Nadine, juf Severine, juf Hilde C., juf Isabel, juf Annelies, juf Aniek, juf Griet, juf Vanessa, juf Birgit,
juf Mia, juf Rika, Fiene, Elke, juf Greet, juf Carine, juf Sanne, Zouka, Aurélia, Charlotte, Karel, Isabel,
Valerie en Lien
Verontschuldigd : Sylviane, juf Lieve, juf Lieselot en meester Peter
1. Verwelkoming en voorstelling van iedereen
2. Keuze ouderraad en oudercomité
 We blijven bij ouderraad. Financiën moeten dan mee opgenomen worden in de
boekhouding van de school.
3. Komende activiteiten ouderraad
 Griezelpark zaterdag 22 oktober 2016 (werkgroep : Elke en Fiene)
 Kersthappening vrijdag 23 december 2016
Bedoeling is om direct na school 15u tot ongeveer 17u een standje te voorzien,
waar mensen een drankje kunnen komen drinken en gezellig samen de
vakantieperiode kunnen inzetten. (Uitwerking hiervan volgt nog)
 Lentebrunch zondag 26 maart rond 10u. (Uitwerking hiervan volgt nog)
4. ‘Jaarthema ‘Gelukvogels’ boek van Leo Bormans
 Dit thema loopt over 2 schooljaren. Er zijn 10 verhalen en om de twee maanden
komt er een nieuw verhaal aan bod met een nieuw startmoment.
 Aanleren hoe kinderen positief in het leven moeten staan
 1ste thema : Mensen durven dromen en maken hun doelen waar.
 Voorstel wordt gedaan om hierover eventueel via Facebook mee te delen met welk
verhaal ze aan het werken zijn, zodat hierover ook meer geïnformeerd wordt naar de
ouders toe.
 In het kader van dit thema krijgen de leden van de ouderraad elk een geluksvogel.
Dank u wel !
5. Werkgroepen
 Gezellig griezelpark zaterdag 22 oktober 2016 (Fiene en Elke)


Tweede werkgroep : Educatief luik, voorzien van communicatie tussen school en
ouders, zodat de ouders meer op de hoogte zijn waar de school allemaal aan
deelneemt (Valerie en Charlotte)
i. Dit omdat er op dit ogenblik weinig geweten is aan welke initiatieven de
school allemaal deelneemt, hierover meer communiceren bv. :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6. Varia


One-mile a day voor tweede leerjaar
Bebat (inzameling ICT materiaal en toners)
Voeding op school
Pestprogramma
Sam de verkeersslang
MOS
Andere culturen en talen
ZESPI stickertjes kiwi’s

School wil werk maken van het digitaliseren van de school.
Er wordt nagekeken voor eventuele subsidies en wat er kan gedaan worden om dit in
een stroomversnelling te brengen. Hierover en over mogelijk andere investeringen
wordt later meer bekend gemaakt.



Er wordt gekeken om het maken van huiswerk ook deels via de computer te laten
verlopen. Dit zit nog in een opstartfase maar is de bedoeling dat dit voorzien wordt
voor het 1ste tot 6de leerjaar.



Er wordt dit jaar geen schoolfeest voorzien, maar de opendeurdag op 22 april 2017
krijgt een ander concept en wordt voor iedereen opengesteld. Van 10u30 tot 12u30
kunnen de kinderen hun klas van het volgend jaar en hun klas van huidig jaar
bezoeken en wordt er op het eind ook een optreden voorzien door alle klassen.



Door ouderraad wordt er hiervoor eventueel iets kleins van eten voorzien
(hotdogs of zo)



Leden van de ouderraad kunnen ook rondleidingen met nieuwe ouders voorzien

Volgende ouderraden!
Maandag 21 november 2016 om 20u
Maandag 13 maart 2017 om 20u
Dinsdag 9 mei 2017 om 20u
Dinsdag 6 juni 2017 om 20u

