VERSLAG OUDERCOMITE 6 februari 2017
Aanwezig voor de ouderraad: Sofie, Josefien, Liselotte, Elke, Angela, Elise, Miranda,
Sylvie, Kelly, Ann-Sofie, Guy, Eva, Charlotte, An, Ine B en Ine V
Aanwezig voor de school: Dir. Veronique, Juf Carine, Juf Ann
Verontschuldigd: Jo, Lieselot

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Vorig verslag
•
•
•

•

•

Goedgekeurd
Geluiddempende panelen zijn besteld, worden geplaatst in de krokusvakantie. Het
worden platte witte vierkante panelen. Prijs 1939€
Oudercontact derde kleuter: voor 1 klas niet de moeite om aanwezig te zijn als
oudercomité. Beter om er te zijn als er oudercontact is voor verschillende
klassen.
Frietjeskar besteld in december – briefje mee te geven met de kinderen om de
aantallen te weten. Sylvie stuurt mail rond om te weten wie komt helpen van het
oudercomité.
Opa van Elise is bereid om een yogales te komen geven, school neemt contact op
om verder af te spreken

2. Financiën
•

Is de investering in een geluidsinstallatie voor de refter een nuttige uitgave of
volstaan de boxen van de laptop? Beter om meer te spenderen aan de speelplaats.

•

Tussenkomst voor de auteurslezing van Guy Daniels . Reeds deel van budget voor
cultuur besteed aan theater Acaboe van Marc De Bel. Gezien vorig jaar geen
budget voor cultuur werd uitgegeven, wordt dit goedgekeurd.
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3. Nieuws uit de school
•

Leerlingenaantallen:
Aantal kleuters 1/02/2016 : 89 – 1/02/2017: 82
Aantal leerlingen lager 1/02/16: 90 – 1/02/17 :89
Totaal 179 -> 171
Tendens Keukeldam ook minder kleuters, meer lager
In de meeste Waregemse scholen zijn er minder kleuters, meer lager
(doorschuiven grote kleuterklassen en lagere geboortejaren)

•

Verkiezing nieuwe schoolraad:
o

leden : directeur zit voor, 2 leerkrachten (van elke school 1) van elke
school 1 vertegenwoordiger en van elke wijk 1 vertegenwoordiger
(Bilkhage en Centrum)

o

Nieuwe schoolraad gaat in op 1 april

o

Er wordt een vervanging gevraagd voor vertegenwoordiger van de wijk,
Guy blijft het oudercomité vertegenwoordigen.

o
•

3 vergaderingen per jaar

Bouwwerken stand van zaken: geplamuurd, daarna schilderen, vloerbedekking
in vinyl. Juf An verhuist eerst met eerste kleuter.
Eerste fase is afgewerkt, dossier voor tweede fase wordt nu zo snel mogelijk
ingediend bij Agion. Hopelijk goedkeuring tegen december.

4. Evaluatie kerstmarkt
Veel positieve reacties, iedereen was enthousiast. De sfeer zat er goed in.
Bar goed georganiseerd, dj super tof, tombola mooie prijzen.

5. Werkgroep speelplaats
Voorziene budget is onvoldoende als er ook berging moet worden geplaatst; er moet
ook rekening gehouden worden met de vele voorwaarden voor buitenspeelgoed op
school. Hierdoor moet dikwijls gekozen worden voor duurdere stukken.
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Ideetjes: klimmuur, spiegel met gordijnen, vikinghut met kussens (KP 2100€),
schommels van banden, camionzeil, de speelbuis,…

6. Varia
•
•
•
•

Etentje oudercomité 17 juni 2017 dinner and dance in de Hoop
Eten op school: op te volgen…
Foto’s van de kinderen: facebook eventueel in besloten groep
Nieuwe datum vergaderingen 18 april en 1 juni
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