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Aanwezig:

Linde Quintelier, Saskia Eeckhout, Johan Bergmans, Mr. Geert, Vanessa De Geest, Juf
Ilse, Juf Dana, Juf Karine, Sylvie De Baere, Els Verholen, Johan Kockelkoren , Martine
D’Hollander, Koen Van Hecke, Veronique Verhelst, Nathalie Van Driessche, Veerle Van
Houdt, Dhr. Staljanssens

Verontschuldigd: , Nico Galloo, , Nita Wiersema, Ann D’ Hollander, Kelly Vandermeulen.

1 Nieuwjaarswensen + goedkeuring vorig verslag
Eerst bedankt voor de hulp bij alle realisaties in het voorbije jaar.
Beste wensen voor 2015!!! Goede gezondheid, veel liefde, geluk en een goede samenwerking.

2 Project vernieuwing sanitair en andere (nieuwe) projecten
Dhr. Staljanssens van het schoolbestuur is een woordje uitleg komen geven m.b.t. het vernieuwen van
het sanitair. Hij is penningmeester en waakt over de omgang met het geld van de scholen in de
schoolgemeenschap. Tevens is hij ook verantwoordelijk voor renovatie en nieuwbouwprojecten.
Hij heeft samen met de ouderraad het dossier van de nieuwe toiletjes eens doorgenomen en het
blijkt dat we redelijk wat vertraging opgelopen hebben bij het verzamelen van de offertes. Voor de
rest is alles vrij vlot verlopen.
De werken zullen op 26 januari 2015 starten en de toiletjes zullen, zonder tegenslagen, op 27
februari klaar kunnen zijn.
De hoofdaannemer is André Wauters van Eco Systems uit Hamme.
Het zou hier om een totale renovatie gaan; dus alles (de binnenruimte) wordt volledig afgebroken en
opnieuw opgebouwd.
Tijdens de werken komt er een toiletwagen en die zal op het midden van de speelplaats (ter hoogte
van de gekleurde pilaren) staan. Deze zal op 23 januari al komen zodat we niet voor onaangename
verrassingen komen te staan bij de plaatsing en de aansluiting van deze wagen.
Het vierde leerjaar kan tijdens de werken niet in hun klas blijven (lawaaioverlast); Mr Geert gaat
eens bevragen bij de zusters of ze daar, voor ongeveer 1 maand, geen ruimte mogen gebruiken.
Anders zal er elders naar een oplossing moeten gezocht worden.
Wat eventueel andere (nieuwe) projecten betreft zouden we eens een inventaris moeten maken over
de toestand van de gebouwen en bekijken wat er eventueel in de toekomst nodig is aan vernieuwing
en/of dringende renovatie. Prioriteit is hier nu het afdak + de verharding van de speelplaats. Dit
project zou eventueel op korte termijn kunnen opgestart worden (als heel het dossier over de
toiletjes afgesloten is). We zijn van plan om het oude afdak te vernieuwen, misschien een nieuw afdak
realiseren (aan de kant van Mr. Geert zijn bureau) en de verharding van de speelplaats te vernieuwen,
want die is in heel slechte staat. Dhr. Staljanssens heeft ons verduidelijkt wat hier de mogelijkheden
voor zijn bij AGION (subsidies) en we gaan hier later nog op terugkomen eventueel met een
werkgroep.
Dit was een redelijk groot punt op de agenda en wij danken Dhr. Staljanssens voor zijn komst en de
verduidelijkende uitleg over dit onderwerp.
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Lotuskoekjesverkoop

Er zijn uiteindelijk 840 zakjes verkocht wat natuurlijk een mooie winst opleverde.
De winnaars zijn de klas van juf Kim (lager) en de klas van juf Karine (kleuters).

4 Klasbudget
Het tweede deel van het klasbudget zal pas na het schoolfeest betaald worden. De leerkrachten zijn
hiervan op de hoogte en vinden dat geen probleem.

5 Verkeersactie en autostoeltjes
De geplande verkeersactie van november 2014 is niet doorgegaan omdat het zebrapad dan al
geschilderd was. Maar uitstel is geen afstel!!! We plannen een nieuwe actie in de week van “Sam de
verkeersslang” om de (groot)ouders nog eens het belang van de veiligheid aan onze schoolpoort aan te
tonen.
De school is eigenlijk niet in orde als we leerlingen vervoeren naar een buitenschoolse activiteit
m.b.t. het gebruik van autostoeltjes. Tot 1m34 is men wettelijk verplicht om een kind op een
autostoeltje (verhoogkussen) “klikvast” te zetten. We gaan een brief opstellen met de vraag aan de
ouders of die eventueel nog ergens een autostoeltje/verhoogkussen hebben dat ze niet meer
gebruiken en of ze dit niet willen schenken aan de school. Het gaat hier trouwens ook over de
veiligheid van hun kinderen. Misschien kunnen we er zo genoeg verzamelen, anders moeten we een
andere oplossing zoeken. Ook gaan we vragen om de kinderen vast te zetten als ze ergens naartoe
gebracht worden.

6 Lichtmis maandag 2 februari
De pannenkoeken zijn gebakken (na het pietenfeest) en zullen hun plaatsje in de diepvriezer op
1 februari verlaten. Voor de dag zelf (02/02/2015) gaan we een briefje meegeven voor helpers
(opwarmen + verdelen pannenkoeken). Het suiker en de microgolfovens zijn voorradig en moeten niet
meer gezocht worden. De kleuters hebben bordjes en bestek, de leerlingen van het lager moeten dit
zelf meebrengen ( briefje meegeven of in agenda laten zetten)

7 Kerstdrink
De kerstdrink was ook een succes, er was meer volk dan vorig jaar ondanks dat we door het niet zo
goede weer weggestoken zaten in een hoekje van de speelplaats. Alles was goed en vlot verlopen, er
was genoeg chocomelk en soep, wel iets te weinig glühwein (volgend jaar meer voorzien).
Voor volgend jaar (vermoedelijk vrijdag 18 december) afspreken dat de kleuterjuffen de kleuters
gezamenlijk naar de grote speelplaats brengen (het poortje van hun speelplaats blijft vast) en we
gaan zeker terug een Kerstman voorzien .

8

Winterwandeling 28 februari 2015

Vertrekken tussen 15u30 en 16u30. voor een tocht van ongeveer 5 km geschikt voor kinderwagens
met onderweg een 3 tal tussenstops voor een hapje of een drankje. De kinderen gaan we letters voor
een woord (lager) en foto’s of symbolen (kleuters) laten zoeken, maar dit moet nog uitgewerkt worden
(Johan B. tocht en Veerle V.H. de opdrachtjes).
We gaan later nog eens samenzitten om dit verder uit te werken.
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Oude Gsm’s verzamelen

De brief voor deze actie is reeds aangemaakt en zal eind februari, begin maart uitgedeeld worden om
te verzamelen in de periode van 9 tot 22 maart.

10

Schoolfeest

De tent, ’t Spit en de koelwagen zijn al vastgelegd. De brief over de tombolaprijzen mag ook
uitgedeeld worden. We zijn ook al op zoek naar tafels en stoelen. De organisatie van de
zeepkistenrace zal al eens nagevraagd worden. Verder moeten we nog de praktische kant bekijken van
de quiz, affiche, thema,… dit is voor de volgende ouderraad.

11

Website school/ouderraad

De website van de school zou niet zo goed werken, vooral met Internet Explorer (met Google Chrome
lijken er geen problemen te zijn). De verschillende linken naar documenten zouden niet aanklikbaar
zijn of foutmeldingen geven. Mr Geert gaat dit eens bekijken met ITC. Misschien zou er eens een
nieuwe website kunnen aangemaakt worden.

12

Start voorbereiding eerste communie

We zullen enkel voor helpers op de receptie moeten zorgen aangezien de organisatie door de
Dobbelsteen gedaan wordt.

13

Herstel dak garage + koepel

De herstellingswerken aan het platte dak van de garage (berghok) zijn gestart maar nog niet helemaal
gedaan dankzij het “prachtige weer” waarvan we de laatste tijd kunnen genieten. Eens het weer terug
betert, zal dit afgewerkt worden. De koepel is besteld en zal dan ook binnenkort geplaatst worden.

14

Varia

Door het late uur zijn er geen variapunten besproken; deze zullen op de volgende ouderraad aan bod
komen.

De volgende vergadering gaat door op
dinsdag 10 maart 2015 om 20u
IEDEREEN WELKOM!
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