Verslag vergadering ouderraad dinsdag 9 mei 2017
Aanwezig: directeur Veronique, juf Carine, juf Rika, Charlotte, Karel, Lien, Valerie, Elke,
Isabel en Aurélia
Verontschuldigd : Zouka, Sylviane en Fiene
1. Geen opmerkingen over het vorig verslag
2. Overlopen financiële toestand
• 1720 EUR op zichtrekening
• 5 959 EUR op spaarrekening
3. Werkgroepen
Lentebrunch (Elke en Aurélia)
• Iedereen zeer tevreden. Proficiat voor de geslaagde organisatie!
Opbrengst : 1 800 EUR
• Paashaas heel goed. Elke heeft nog een foto doorgestuurd van de paashaas met zijn
reclame naar sponsor Libeert (paaseitjes)
• Overschot van lentebrunch. Een volgende keer best op voorhand bespreken wat er
met de overschot dient te gebeuren.
• Foute communicatie met broodpudding moet in de toekomst vermeden worden.
Wat met broodpudding die nu in diepvries zit van Fiene. (Met dank aan Fiene om
deze te maken en te bewaren !)
Eventueel voor de kleuters na de schoolreis (gaan allemaal van 1ste peuter tot 3de
kleuter naar Harry Malter) op 15/06 of eventueel op de sportdag van de kleuters.
• Wat met paaseitjes? (Staan nu bij Elke) Best aan school geven om te verdelen aan
de kindjes.
• Digitaal inschrijven verliep zeer vlot en is een gemak. Misschien wel aan de juffen
doorgeven wie er reeds ingeschreven is, want sommige ouders willen dit weten om
te beslissen of ze zelf gaan komen.
• Best in een volgende editie iemand aan de deur voor verwelkoming.
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Ouderraad schenkt 7 000 EUR aan de school voor de digitalisering die een serieuze
boost zal krijgen.
Wat wordt er o.a. allemaal aangekocht: leasing van 3 Prowise borden.
Digitale borden zijn reeds verleden tijd. Prowise borden ipv digiborden voor 1ste, 3de
en 4de leerjaar.
Aankoop van 15 laptops en een stevige box om deze in op te bergen en aankoop van
een vaste pc voor in de computerklas die als besturingssysteem voor de andere
computers zal dienen.
…
Verschillende computers gekregen van een middelbare school in Hasselt en 3 via
Elke. Meester Peter is naar Hasselt gereden om de computers op te halen en zal in
de grote vakantie ze allemaal onder handen nemen.
Opendeurdag: rondleidingen in de toekomst door ouderraad ?
Verdeelde meningen, maar was zeker geslaagd.
Opendeurdag zou volgend jaar eventueel op een vrijdagavond van 17u tot 19u
doorgaan, want zaterdagvoormiddag niet altijd ideaal. Was ook opendeurdag in
Hemelvaart en wekelijkse markt, enz… moeilijk om te parkeren hierdoor.
Verkeersveiligheid : het probleem van de bussen in de Keukeldam werd al
aangekaart bij het stadsbestuur. Wanneer de werken op de WesterlaanNoorderlaan voltooid zijn zal het bustraject van de Lijn herzien worden.
Einde van de werken is voorzien binnen 2 jaar.
Het schoolbestuur stelt voor om op de Petrusschool vanaf september 2018 te starten
met een 5de leerjaar en het jaar erop 2019 een 6de. De ouders krijgen hieromtrent
een bevraging. Indien overwegend positieve antwoorden en na bespreking met het
schoolbestuur en de betrokken partijen zullen de nodige aanvragen ingediend
worden.
Volgend schooljaar zondag 1 oktober 2017 is er een schoolfeest
Keukeldam @ the movies. Schoolfeest zal tweejaarlijks evenement blijven.
Maandag 2 oktober is een vrije dag, dus ideaal!
Kleuters gaan een papa’s dag voorzien. Verdere inlichtingen hierover volgen maar
alle papa’s zullen uitgenodigd worden.
Ouderraad voorziet volgend jaar eventueel een paaseitjesverkoop, aangezien er geen
verkoop zal zijn voor de bosklassen (bosklassen zijn tweejaarlijks).
Programma voor volgend schooljaar volgt nog.
Vrijdag 1 september start het nieuwe schooljaar!

Volgende ouderraad!
Dinsdag 6 juni 2017 om 20u

