Verslag vergadering ouderraad maandag 30 januari 2017
Aanwezig: directeur Veronique, juf Severine, Sylviane, Charlotte, Karel, Elke, Valerie, Zouka, Fiene en
Lien
Verontschuldigd : Aurélia, Isabel
1. Geen opmerkingen over het vorig verslag
2. Kerstdrink 23 december 2016
 Voor herhaling vatbaar eventueel dichter bij de poort staan, want nu veel mensen
die aan de bloembakken bleven staan
 Winst 327,91 EUR
 Koekenbak opbrengst +/- 713 EUR t.v.v. Sunshine4kids
3. Werkgroepen
Lentebrunch (Elke en Aurélia)
 Zondag 26 maart van 9u tot 13u
 We zouden graag op voorhand weten waarvoor de opbrengst zal gebruikt worden,
zodat dit ook kan gecommuniceerd worden.
4. Varia







Bespreken communicatie met school.
Opmerking wordt gegeven dat er initiatieven zijn waar ouders niet van op de hoogte
zijn. Gaat meestal om testfasen, vandaar dat het niet altijd direct gecommuniceerd
wordt.
1. Voorbeeld hiervan is op speelse wijze worden er Franse woordjes
aangeleerd. Dit wordt in alle klassen gedaan. Bij een positieve evaluatie zal
de cursus eventueel aangekocht worden en wordt hierop verder gewerkt.
2. De lopende acties op school zouden misschien nog iets meer in de verf
dienen gezet te worden. Vb. inzameling toners, hoe zit het met kiwi-acties,
…. Wat leveren die acties op ?
3. Wie helpt er mee op school. Lijst van de vrijwilligers, vb. : fruitmama’s,
fietshersteller, enz.
Fruitmama’s gezocht (eventueel eens via Facebook)
Schoolraad wordt opnieuw verkozen.
Wat is schoolraad? Informatierecht over leerlingenaantal, verdeling uren, enz.
Wie vertegenwoordigd de schoolraad? 2 mensen parochie, 2 leerkrachten, 2
ouderraadsleden (1 Sint-Petrus en 1 Keukeldam) en directeur
Indien er geen andere kandidaten zijn wil Lien de schoolraad vertegenwoordigen
voor de ouderraad.
Wieltjesdag zal ingevoerd worden. 1 dag per week mogen kinderen skeelers,
rolschaatsen, steps, enz. meebrengen voor op de speelplaats. Nog in opstart.



Wijzigingen openingsuren opvang. Opmerking wordt gemaakt dat het jammer is van
de late communicatie

Volgende ouderraden!

Maandag 13 maart 2017 om 20u
Dinsdag 9 mei 2017 om 20u
Dinsdag 6 juni 2017 om 20u

