Verslag ouderraad
18 november 2014
Aanwezig:

Linde Quintelier, Saskia Eeckhout, Johan Bergmans, Vanessa De Geest, Juf Sandra, Juf
Eveline, Sylvie De Baere, Els Verholen, Johan Kockelkoren , Martine D’Hollander, Koen
Van Hecke, Veronique Verhelst, Nathalie Van Driessche.

Verontschuldigd: Mr. Geert, Nico Galloo, Veerle Van Houdt, Nita Wiersema, Ann D’ Hollander, Kelly
Vandermeulen.

1 Pietenfeest.
Het pietenfeest was een groot succes, alle pannenkoeken waren verkocht, het was een heel goed idee
om ook ‘pannenkoeken om mee te nemen’ te verkopen (dit gaan we dan ook in de toekomst nog doen).
De prijs voor de dranken zou eventueel een beetje meer mogen zijn, we willen onze prijs verhogen
met 10 cent per drankje of 5 cent per bonnetje, maar dan moeten we ook de drankkaarten aanpassen.
Misschien eens andere bieren verkopen zoals Vicaris (rechtstreeks van brouwerij) of La Chouffe.

2 Lotuskoekjesverkoop
Er zijn iets meer dan 800 zakjes verkocht!!!!! Waarvoor dank. Hier zijn we dan ook dik tevreden mee.
De opbrengst is zelfs iets beter dan bij de chocoladeverkoop van voorgaande jaren.
De zakken zullen gevuld worden op vrijdag 5 december in de voormiddag, zaterdag 6 december vanaf
9u.30 en indien nodig ook op maandagmorgen 8 december.

3 Dag van de leerkracht
Al de leerkrachten hebben een fles Cava, met een bijpassend tekstje eraan, gekregen en waren hier
heel tevreden mee.

4 Zakjes Sint vullen
Kunnen we eens bekijken om volgend jaar iets meer aan de kinderen te laten geven door Sint Maarten
als hij de school bezoekt? Een zakje met een stukje chocola, mandarijntje, koekje,…
dit kan misschien gesponsord worden.

5 Afdak kleuters en lagere school + poetsen turnzaal.
-

Afdak kleuters; het gaat hier over het afdakje waar de fietsjes onder staan, dit is versleten
en het lekt. We gaan dit volgend jaar op de klusdag herstellen.
Afdak lagere school; dit zou veel werk zijn en ook aardig wat geld kosten. Navraag bij AGION
(= een organisatie die hiervoor subsidies kan geven) via penningmeester André Staljanssens
van de scholengemeenschap over mogelijkheden van subsidies. Zelf spaarplan opzetten ??
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Dak bergkot + koepel aan het eerste leerjaar; deze lekken en zijn aan herstelling toe om de
verdere constructie niet nog meer te beschadigen. Er is een “mooie prijsofferte” voor binnen
gekomen en Mr. Geert gaat dit doorgeven aan de bevoegde persoon.
Turnzaal: deze is aan een grondige poetsbeurt toe. We gaan dit ook inplannen op de klusdag
(volgende zomer). We kunnen dit dan ook misschien laten weten aan de mensen van de
toneelvereniging (die maken er ook gebruik van), dan kunnen zij, als ze willen, een handje
komen toesteken.

6 Datum winterwandeling
De winterwandeling staat gepland op zaterdag 28 februari.
Op de volgende ouderraad gaan we beslissen wat we gaan doen (bv. zaklampentocht met letters
zoeken, sneukeltocht, zoektocht, tocht met opdrachtjes,…).

7 Schoolfeest 29 - 30 – 31 mei 2015
(Maandag 1 juni zou een verlofdag zijn voor de kinderen.)
Voorlopige planning:
 Vrijdag NM: grootouderfeest; inschrijven enkel mogelijk voor grootouders!! ze krijgen dan een
bonnetje voor een tas koffie met een gebakje
 Zaterdag NM: 1e zeepkistenrace (bij succes misschien een jaarlijkse activiteit van maken)
beginnen om 14 u.
 Zaterdag AV: quiz
 Zondagmiddag: eten (’t Spit) en daarna de optredens van de kinderen.
De tent zal dezelfde zijn dan twee jaar geleden en vermoedelijk op dinsdag 26 mei gezet worden.
Hiervoor zouden we toch een tiental sterke mannen nodig hebben en daarom zullen we een apart
briefje (oproep) verdelen in de school.
Het briefje voor tombolaprijzen zal in januari meegegeven worden.
Aangezien we een 600 zitplaatsen moeten voorzien, gaan we ook al eens rondkijken (prijzen vragen)
voor tafels en stoelen.

8

Grootte van de klassen

Aangezien er in het eerste leerjaar 29 leerlingen zijn, vragen we ons af of het niet mogelijk is om
deze klas te splitsen.
Dit is een probleem dat niet makkelijk op te lossen is aangezien er geen ruimte meer is om klassen in
te richten.
Antwoord van meneer Geert: de maximumcapaciteit is 30 leerlingen, in overleg bepaald met
leerkrachten en directie. Kansen voor extra-ondersteuning (inzet 3e jaarsstudent
onderwijzersopleiding) worden overlegd met betrokken leerkrachten en directie.

9

Pimp je speelplaats

Dit is een actie van Klasse voor ouders samen met KBC. Je kan met jouw ontwerp een budget van
€3000 winnen. We willen hieraan meewerken maar dan samen met de leerkrachten. Juf Nele (turnjuf)
zou dit wel zien zitten. We gaan het nog eens navragen bij juf Nele en de andere leerkrachten.
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Verkeerssituatie + zebrapad kleuterschool.

Na het vernieuwen van het wegdek aan de kleuterschool, was er nog steeds geen nieuw zebrapad
gerealiseerd. Maar in de week van 24 november ’14 wordt het zebrapad heraangelegd. Met dank aan
het gemeentepersoneel en burgemeester.
We denken dat het nog eens nodig is om een briefje met de kleuters mee te geven over de, voor ons,
ideale rijrichting in de straat. Aangezien deze niet door iedereen genomen wordt, zijn er regelmatig
problemen. We kunnen natuurlijk niet verplichten om deze rijrichting te volgen aangezien er in de
twee richtingen gereden mag worden maar een beetje respect zou het natuurlijk makkelijker maken.

11

Oude gsm is nieuwe pc.

Dit is een actie georganiseerd door Klasse samen met goodplanet.be. als je 50 oude Gsm’s verzamelt
krijgt de school een nieuwe pc, laptop of tablet. De inzamelperiodes zijn: van 26 januari tot 8
februari, van 9 tot 22 maart, van 27 april tot 10 mei en van 1 tot 14 juni 2015.
Er zou in de school ergens een grote doorschijnende plastieken koker zijn die we dan aan de
schoolpoort kunnen zetten om daar de gsm’s in te verzamelen.

12

Kerstdrink

Aangezien we vorig jaar veel positieve reacties kregen gaan we dit nu weer doen. We gaan terug
zorgen voor soep, warme chocomelk, glühwein, kerstman en een gezellige kerstsfeer (met een vrije
bijdrage) op vrijdag 19 december vanaf 15u. op de speelplaats van de school (Killestraat). De kleuters
kunnen dan ook in de Killestraat afgehaald worden.

13

Varia

Rommelmarkt Killestraat: dit jaar is die doorgegaan op zondag 7 september en er werd nergens drank
verkocht. Misschien kunnen we eens aan de organisatie vragen of wij met de ouderraad volgend jaar
drank mogen verkopen op de speelplaats.

De volgende vergadering gaat door op
maandag 12 januari 2015 om 20u
IEDEREEN WELKOM!
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