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Verslag vergadering 22 januari 2015
Aanwezig
Mr. Geert, juf Leen, juf Maria, Jan Van den Eede, Gracy Segers, Griet Vlaminck,
Nele Vlaminck, Caroline Van den Broeck, Benny Geys, Wouter De Corte, Inge
Claessens

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

Evaluatie Bietenfeest – 24 oktober 2014
Dit jaar draaide ons Bietenfeest rond het thema heksen. We hadden pech met
het weer waardoor veel mensen vroeger vertrokken dan anders. Caroline haalt
aan dat het werk dat in dit evenement kruipt, niet opweegt tegen de opbrengst
die we uit deze activiteit genereren. Langs de andere kant is dit zo een leuke
activiteit voor de kinderen dat het jammer zou zijn dit niet verder te doen.
Voorgesteld wordt om het bietenfeest slechts om de twee jaar te organiseren
en niet meer op een vrijdag maar op een zaterdag. Nu nemen verschillende
mensen van de ouderraad speciaal een dag verlof om alles rond te krijgen die
dag en dat kan uiteindelijk ook niet de bedoeling zijn. Om het verlies van
deelnemers bij slecht weer op te vangen wordt ook gedacht om
inschrijvingsgeld te vragen, bijvoorbeeld 1€ of 2€ per volwassene.
Er zal ook gekeken worden om de praktische voorbereidingen te verlichten.

Evaluatie wafelverkoop
De wafelverkoop was ook dit jaar een groot succes. Nogmaals bedankt aan alle
mensen die onze wafeltjes (ver)kochten. Nele stelt voor om volgend jaar de
betalingen via een storting op het rekeningnummer van de ouderraad te laten
doen om op die manier fouten te vermijden en de verwerking nog makkelijker
te laten verlopen.

Kindercarnavalstoet + pannenkoekenverkoop
Op vrijdag 13 februari zullen de leerkrachten weer een kindercarnavalstoet
organiseren door de straten van Kastel. Juf Evi zal een flyer opmaken met een
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overzicht van de straten van de ommegang. Deze flyer zal in heel Kastel
verdeeld worden. Mr Geert vraagt politiebegeleiding aan.
De kinderen krijgen na de stoet een pannenkoek en een drankje op de
speelplaats van de school, aangeboden door keizer Peter I. Hij zal ook de stoet
begeleiden met Radio 69.
Tegelijkertijd zal aan de ouders de mogelijkheid gegeven worden om een extra
portie
pannenkoeken te bestellen
aan democratische
prijzen. De
bestelformulieren zullen eerstdaags meegegeven worden en op 13 februari
kunnen de verse pannenkoeken afgehaald worden op de speelplaats.

Laptops
Via het werk van Griet hebben we twee tweedehands laptops kunnen bekomen,
waarvoor dank.

Dakgoten
Het schoolbestuur van Hamme heeft ons gevraagd de staat van de dakgoten na
te kijken. De dakgoten zijn in orde maar het dak vertoont een aantal lekken. Er
is budget van het schoolbestuur voor dit herstel tot 8.500 eur. We zullen een
prijsbestek laten opmaken.

Toezicht speelplaats
Er werd door verschillende ouders de vraag gesteld of er een mogelijkheid is
om het toezicht op de speelplaats te verhogen tijdens de speeltijd van de lagere
school. Momenteel wordt er 1 leerkracht voorzien. Mr Geert bespreekt dit met
de leerkrachten.

Toiletten
Er is opnieuw een sterke geurhinder in de toiletten. Er zal uitgezocht worden
waar deze vandaan komt en eventueel een extra spoelknop voorzien worden
aan de piscines van de jongens. Juf Maria kijkt na of ze nog folie liggen heeft
om het raam in de jongenstoiletten mat te maken. Indien niet, zal dit gehaald
worden om zo snel mogelijk te bevestigen.
Er wordt opgemerkt dat het licht in de toiletten ook blijft branden in het
weekend en in de schoolvakanties. Er werd een timer gemonteerd om dit juist
te vermijden. Deze timer zal nu opnieuw nagekeken en ingesteld worden.

Familiequiz
Op zaterdag 28 maart organiseren we onze eerste Familiequiz in de grote zaal
van Ter Munken. Om duidelijk te stellen dat het echt wel om een familiequiz
gaat, zullen we vragen om ten minste 1 kind in een deelnemende groep te
hebben. De groepen zullen uit minimum 4 / maximum 6 deelnemers bestaan
waarvan dus minstens 1 deelnemer een kind (tot 12 jaar).
Om 19u worden de deuren geopend, om 19u30 start de quiz.
Gracy maakt een affiche en flyers. De flyer zal ook doorgestuurd worden naar
mr Pastoor om te publiceren in het Parochieblad.
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Varia
Scherm voor beamers
Juf Evi laat weten dat de nieuwe beamers al in gebruik zijn maar dat ze nog een
scherm kan gebruiken voor een goeie projectie. Jan kijkt na of hij thuis nog een
soort van rolgordijn heeft dat hiervoor kan gebruikt worden.
Facebook
Inge C. stelt voor om een facebook account te creëren voor de ouderraad. Zij is
vrijwilliger om deze aan te maken en up-to-date te houden.
Kinderzitjes
Voor het vervoer van de kleuters wordt er meestal een beroep gedaan op
bereidwillige ouders en grootouders. Voor de veiligheid van de kinderen is het
heel belangrijk dat we hiervoor over voldoende aantal verhoogkussens
beschikken. De wet schrijft deze kussens/stoeltjes voor voor kinderen tot 134
cm en de boetes voor het niet respecteren ervan lopen op tot 165 eur.
Momenteel zijn er niet genoeg zitjes meer aanwezig op school. De ouderraad
zal 20 nieuwe zitjes aanschaffen.
Oude gsm’s
Wie een oude gsm liggen heeft die niet meer gebruikt wordt, kan deze
binnenbrengen op school. Als wij zo 50 gsm’s kunnen verzamelen, kunnen wij
deze inruilen voor een nieuwe laptop. Meer uitleg volgt nog in de boekentas.
Diefstal
Via de spaaractie van BEBAT (lege batterijen) zal het mogelijk zijn om
nieuw fototoestel te bekomen. Het oude werd onlangs gestolen uit
schoolgebouw. Naast het fototoestel werd toen ook het televisietoestel
werd aangekocht door de ouderraad voor het TV-klasje, meegenomen.
ouderraad zal nu een nieuw toestel aankopen.
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Volgende vergadering
De datum voor de volgende vergadering van de ouderraad is donderdag 5
maart.
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Vrijdag 13 februari: kindercarnavalstoet + pannenkoekenverkoop
Zaterdag 28 maart: familiequiz in Ter Munken
Donderdag 5 maart: volgende vergadering ouderraad

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