Verslag vergadering ouderraad dinsdag 26 september 2017
Aanwezig: directeur Véronique, juf Ann VDB, juf Greet, Valerie, Elke, Veerle, Joke,
Fiene, Aurélia, Lien
Verontschuldigd : Zouka en Isabel
1. Welkom aan ons nieuwe leden Joke en Veerle.
Karel, Charlotte en Sylviane verlaten de ouderraad.
Wij danken hen voor hun inzet.
2. Taakverdeling
• Voorzitter : Elke
• Financieel verantwoordelijke : Fiene
• PR verantwoordelijke : Aurélia
• Catering : Valerie
• Verslagschrijfster : Lien
• Schoolraad : Lien
3. Overlopen financiële toestand
• Vorig jaar 7 000 EUR gesponsord voor de aankoop van 15 nieuwe laptops en
1 000 EUR voor de aankoop van kasten in de kleuterklassen.
4. Leerlingenaantal
Nu 86 kleuters tegen 3 oktober zullen er dat 88 zijn.
Prognose 1 februari 2018 : 94 (1 februari 2017 : 91)
185 leerlingen in het lager (1 februari 2017 : 178)
5. Schoolfeest zondag 1 oktober
6. Voorziene activiteiten voor dit schooljaar
• Koekjesverkoop van Lotus
Wordt ingepland na herfstvakantie.
Opbrengst koekjesverkoop voor Sint. Elke klas krijgt budget voor aankoop geschenk
voor de klas. Ook het snoepgoed (Mariaatjes, picknicken en chocolade).
• Reanimatie sessie van het Rode Kruis voor de ouders.
Voorstel om dit op donderdag 30 november te doen.
• Kerstmarkt vrijdag 15 december 2017 (idem concept zoals vorige keer)
• Maart is jeugdboekenmaand en ouderraad zou graag schrijver uitnodigen
• Rommelmarkt 5 mei 2018 van 10 tot 14u
Er worden op de grond meters verkocht die dan kunnen worden gebruikt om de
goederen uit te stallen en te verkopen. Enkel voor kindgerelateerde goederen.
Misschien best vragen dat er ook per kind een ouder aanwezig is.
De ouderraad zou iets verkopen om te eten : evt. hotdog of zo.
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Er zou ook gekeken worden om die dag eventueel een veiling te organiseren van
kunstwerken gemaakt door de kinderen.
Wat met de inkomsten uit de activiteiten
School stelt voor om eerst de kleuterspeelplaats te verfraaien.
Hebben een heel aantal zaken moeten weg doen, aangezien ze versleten waren.
Zeil om over de zandbakken te spannen, want bij zonnig weer snel te warm.
Speelgoed voor in grote bakken voor op de grote speelplaats.

Van dagbladhandel Boetse hebben we een bord gekregen dat we als reclamebord
kunnen gebruiken om aan de ingang van de school te plaatsen om onze activiteiten
aan te kondigen en ook onszelf voor te stellen.
Ouderraad vraagt of ze ook de mailing van de leerlingen mogen gebruiken van school
om informatie door te sturen.
Probleem met leerlingenaantal in opvang wanneer er geen studie is, wordt
aangekaart. Kinderen die anders in de studie blijven gaan dan naar de opvang.
Navragen of Kindercentrum op die dagen extra personeel kan voorzien.
Dak van fietsenstalling dient vernieuwd te worden. Er wordt geïnformeerd bij
ouders om dit samen te doen.

Data volgende ouderraad telkens om 20u
Donderdag 16 november
Maandag 8 januari
Dinsdag 6 maart
Donderdag 26 april
Donderdag 7 juni

