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Aanwezig
juf Sofie, juf Leen, Caroline Van den Broeck, Jan Van den Eede, Nele Vlaminck,
Wouter De Corte

Verontschuldigd
Mr Geert, Griet Vlaminck, Gracy Segers

Financieel overzicht
Caroline overloopt de huidige stand van zaken. Het financieel overzicht is steeds
ter inzage beschikbaar op de vergaderingen van de ouderraad.

Evaluatie Sterzingen / pannenkoekenbak
Alles is goed verlopen. Leuke formule.

Voorbereiding schoolfeest
Vrijdag: grootouderfeest
Zaterdag: Kastel’s Got Talent, gebaseerd op Belgium’s Got Talent. Iedereen kan
deelnemen met gelijk welke act. Er zal ook een flyer uitgedeeld worden over
gans Kastel. Deelname is niet beperkt tot kindjes van alleen onze school.
Zondag: schoolfeest, dit jaar met BBQ (Hams Hoevevlees).
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De juffen hebben het idee opgevat om het Schots kasteel van het Bietenfeest te
gebruiken als rode draad en daarrond te werken met sprookjes waarin een
kasteel voorkomt (mogelijkheden genoeg, van Shrek tot Doornroosje…).
Caroline overloopt het actieplan. Van zodra ze de definitieve titel van de
opvoering doorkrijgt van de juffen, kunnen de uitnodigingen afgewerkt en
gekopieerd worden.

Vormingsavond
Jan stelt voor om dit jaar een vormingsavond te organiseren rond dyslexie en
dysfasie. Jan zal hiervoor een logopediste aanspreken en bij Inge informeren of
we eventueel aanspraak kunnen maken op een subsidie bij de Dienst Welzijn en
Ondersteuning als initiatiefnemer van activiteiten over opvoedingsondersteuning.

Actieplan toiletten
WC-brillen voor de kleutertoiletten zijn gemaakt en geplaatst.
4 deuren werden vervangen en voorzien van cilindersloten, de verlichting en de
loodgieterij werden vernieuwd. 2 jongenstoiletten werden op vraag van de
inspectie hoger gehangen.
Voorstel was ook om de ramen van de toiletten te vervangen door nieuwe met
dubbele beglazing. Ondertussen werd reeds begonnen met het maken van de
ramen.
Aangezien alle tegels vervangen te duur wordt, zullen de kapotte tegels
vervangen worden door nieuwe.
Er wordt ook beslist om geen lening aan te gaan bij het schoolbestuur voor de
renovatie van de toiletten. De zaken die door de inspectie werden afgekeurd
zijn ondertussen allemaal in orde. Nieuwe ramen en het vervangen van de
tegels kunnen we dus op eigen tempo afwerken.

Varia
In ons vorig verslag werd gemeld dat de huidige schoolcomputers verouderd
zijn en te traag werken. Ondertussen hebben we via juf Ilse 6 computers
gekregen (opruiming bedrijf). Met een beetje geluk zouden daar ook nog
schermen kunnen aangekocht worden.
Op de oproep om oude boeken te schenken aan de school, kwam voorlopig
geen enkele reactie. Aangezien uitgeverij Lannoo en boekhandel 't Oneindige
Verhaal vanaf woensdag 5 februari t.e.m. zondag 9 februari een boekenmarkt
organiseren in Sint-Niklaas waar boeken verkocht worden aan sterk verlaagde
prijzen, beslist de ouderraad om aan elke juf 150 euro te schenken. Hopelijk
kunnen ze hiermee de klasbib wat verrijken.
Ouderraad VBS de 5-sprong – afdeling Kastel

2/3

De ouderraad zal 5 euro per leerling betalen voor de zeeklassen. Caroline zal
dit bevestigen aan juf Evi van het derde en vierde leerjaar.
Dit jaar zijn er slechts 3 eerste communicantjes. De receptie voor ouders en
grootouders zal echter gewoon doorgaan zoals alle andere jaren.
Het speeltuig op de speelplaats werd weggenomen omdat het stuk was. De
kleinste kleuters vragen regelmatig naar een alternatief. Er zal uitgekeken
worden naar de prijzen voor een nieuw speeltuig en eventueel nog wat extra
fietsjes.

Volgende vergadering
De datum voor de eerstvolgende vergadering wordt later meegedeeld.

Voor vragen, opmerkingen, leuke ideeën, agendapuntjes kunnen jullie terecht
op ons e-mail adres: ouderraadkastel@gmail.com
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