Ouderraad
Vrije Basisschool
de 5-sprong
Afdeling
Ganzenberg 6
9220 Kastel

e-mail: de.5sprong@skynet.be
website: www.de5sprong.be

Verslag vergadering 14 september 2017
Aanwezig
Mevrouw Kathleen D’Hollander, juf Sabine Teugels, juf Leen Vijt, Meester Guy
(gedeeltelijk), Benny Geys, Caroline Van den Broeck, Griet De Ceuster, Melissa
Van den Bulck, Mario Fleurinck (gedeeltelijk), Danny Van Broeck (gedeeltelijk),
Peter Sertijn (gedeeltelijk)

Verontschuldigd
Nele Vlaminck, Els De Jonghe, Rebecca Depoorter

Verwelkoming
Iedereen werd door de ouderraad verwelkomd. Vanuit de ouderraad zijn we nog
steeds op zoek naar ouders die ons willen ondersteunen tijdens onze
activiteiten.

Bestuur ouderraad schooljaar 2017 – 2018
Naar jaarlijkse gewoonte worden de bestuursfuncties van de ouderraad op de
eerste vergadering vacant gemaakt. Op deze manier willen we alle leden de
kans geven om een bestuursfunctie op te nemen. Dit jaar waren er geen
kandidaten hiervoor. Dit wil zeggen dat het huidige bestuur van de ouderraad
nog een jaartje verder zal werken.
Benny Geys: papa van Sverre en Jutta, voorzitter van de ouderraad
Nele Vlaminck: mama van Nathan, secretaris van de ouderraad
Caroline Van den Broeck: mama van Ares, penningmeester van de ouderraad.

Financieel overzicht
Het financieel overzicht van het schooljaar 2016-2017 werd overlopen. Tevens
werd de huidige stand van zaken voor dit schooljaar besproken. Het financieel
overzicht is steeds ter inzage beschikbaar tijdens de vergaderingen van de
ouderraad.
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Evaluatie avondmarkt
Op maandag 4 september was de ouderraad van de partij op de avondmarkt te
Kastel. De leerlingen konden hun ingekleurde tekeningen inruilen voor een
leuke attentie. Tevens werden onze heerlijke wafeltjes verkocht en konden de
mensen een drankje nuttigen op ons standje. Dit alles leverde een mooi bedrag
op.
Graag willen we iedereen bedanken die geholpen heeft met het opstellen en
afbreken van het standje en met de “uitbating” tijdens de avondmarkt. Ook
willen we jullie als “sponsors” niet vergeten!

Voorbereiding Bietenfeest
Als zaterdag 14 oktober nog niet gemarkeerd staat in de agenda : doe dit dan
snel! Die dag gaan we met alle leerlingen en deelnemers van ons zevende
bietenfeest aliens verjagen. Dat ze in de buurt zijn komen jullie in de
verschillende flyers te weten. Gelukkig kunnen we op de hulp van MIB (The Men
in Black) rekenen.
Alle voorbereidingen zijn lopende. De leerlingen gaan in de klas aan de slag om
decoratiemateriaal voor de tuin te maken. Tevens kunnen we voor het
aankleden van de tuin ook rekenen op de steun van Danny en Peter. De
zoektocht naar onze ruimtewezens wordt in goede banen geleid door Dimitri.
We zijn nog op zoek naar helpende handen tijdens de activiteit zelf. Hiervoor
zal in de loop van de komende dagen een documentje meegegeven worden.

Dag van de leerkracht
5 oktober staat binnen de onderwijsgemeenschap gekend als de dag van de
leerkracht. Naar goede gewoonte worden de leerkrachten door de ouderraad op
die dag getrakteerd. Dit jaar gaan we voor de leerkrachten een nieuwe
lamineermachine aankopen.

Activiteitenkalender 2017 - 2018
-

-

Zaterdag 14 Oktober: bietenfeest ‘Alien Invasie’.
November / december: wafelverkoop.
Vrijdag 2 februari of donderdag 8 februari: traktatie leerlingen op
pannenkoeken en chocolademelk.
Zondag 18 maart: lentewandeling met ontbijt.
Vrijdag 23 maart tem vrijdag 30 maart: inzamelactie textiel.
Vrijdag 25 - zaterdag 26 – zondag 27 mei: schoolfeest.
Het schoolfeest zal doorgaan in een feesttent op de speelplaats. Om de
kadertent op te stellen en af te breken moeten we beroep doen op sterke
papa’s. Noteer alvast dinsdag 22 mei en maandag 28 mei!
Maandag 25 juni: jumpdag.
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Voorbereiden wafelverkoop
Ook dit schooljaar hebben we in november/december onze wafelverkoop. Het
aanbod blijft hetzelfde als vorig jaar. De documenten zullen begin november
meegegeven worden met de leerlingen. De levering wordt gepland op
donderdag 14 december en de verdeling is voorzien op vrijdag 15 december.
Grote bestellingen kunnen donderdag 14 december afgehaald worden.

Varia
ICT materiaal: ons schooltje wordt dankzij Mario Fleurinck verwend met extra
ICT materiaal. Hiervoor is aan de leerkrachten en meester Guy gevraagd een
wenslijst samen te stellen, rekening houdend met de noden van de leerkrachten
en de leerlingen en met de duurzaamheid van de materialen. Meester Guy
onderneemt de nodige stappen. We wensen vanuit de ouderraad ook Mario te
bedanken om dit voor ons schooltje mogelijk te maken.
Klusjesman: waar we in het verleden met de ouderraad veel klusjes zelf
uitvoerden zijn we niet meer in staat om dit te doen. Daarom hebben we aan
onze nieuwe directrice gevraagd of er een mogelijkheid bestaat om een vaste
klusjesman voor de afdeling Kastel te hebben. De huidige klusjesman moet de
klusjes van beide afdelingen onder handen nemen en met de beperking op
werkuren is dit een ganse uitdaging. Mevrouw Kathleen gaat akkoord voor een
extra klusjesman voor de afdeling Kastel die met een vrijwilligerscontract kan
werken.
Brandveiligheid: vanuit de ouderraad hebben we de vraag gesteld of de
brandveiligheid van onze school onder de loupe kan genomen worden. Mevrouw
Kathleen bekijkt samen met de preventieadviseur de brandveiligheid te Kastel
in oktober. Tegen de volgende ouderraad brengt Mevrouw Kathleen daarover
verslag uit.
Asbestdossier: graag hadden we met de ouderraad geweten of er een
asbestdossier is van onze school. Indien er asbesthoudende materialen
aanwezig zijn op onze school, is er dan een plan opgesteld om deze op termijn
te vervangen? Mevrouw Kathleen neemt dit punt mee naar een bespreking met
de collega’s en de schoolraad begin oktober.
Volgende vergaderingen: de data voor de volgende vergaderingen werden
vastgelegd:
Woensdag 18 oktober 2017
Woensdag 31 januari 2018
Woensdag 7 maart 2018
Donderdag 26 april 2018
Woensdag 20 juni 2018
Iedereen welkom telkens om 20:00 in de lerarenkamer van onze school.
Voor vragen, opmerkingen, leuke ideeën of agendapuntjes kunnen jullie terecht op ons e-mail
adres: ouderraadkastel@gmail.com
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