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A = aanwezig
V = verontschuldigd

1 Goedkeuring vorig verslag.
Het vorig verslag is alweer goedgekeurd.

2 Projecten (toiletjes en speelplaats)
Het deel van de ouderraad (1/3) voor de toiletjes is overgeschreven. Bij deze is dit onderwerp
afgesloten.
Het volgende groot project dat we willen realiseren is de aanleg van een nieuwe ondergrond + een
gedeeltelijke overkapping van de speelplaats. We gaan in september hiervoor een werkgroep
opstarten met de directie, 2 leerkrachten, 2 leden van de ouderraad (Nico van Meersche en Koen Van
Hecke stellen zich al kandidaat) en iemand van het overkoepelend schoolbestuur. Wie zich geroepen
voelt mag zijn kandidatuur indienen.

3

Eerste communie receptie.

Het concept van alleen de communicant met de ouders en broers en/of zussen uit te nodigen voor de
receptie is heel goed. Er was voldoende ruimte in de zaal voor al de aanwezigen en er waren meer dan
genoeg hapjes en drankjes.
De voorbehouden plaatsen (voor ouders, broers en zussen) in de kerk waren een probleem; er zaten
grootouders en familieleden op deze plaatsen zodat er niet genoeg plaats was voor ouders. Er zijn
zelfs ouders bijna vanachter in de kerk moeten gaan zitten. Misschien kunnen we volgende keer
iemand aanduiden die de ouders hun voorbehouden plaats aanwijst en ervoor zorgt dat er niemand
anders op deze plaatsen gaat zitten zodat de ouders deze bijzondere gebeurtenis van dichtbij kunnen
meemaken.
Het briefje over de aankoop van de foto’s en de DVD is ondertussen al uitgedeeld.

4 Kalender schooljaar 2015 - 2016.
Deze activiteiten plannen we met de ouderraad:
Vergaderingen ouderraad: dinsdag 15 september 2015
maandag 16 november 2015
dinsdag 12 januari 2016
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maandag 21 maart 2016
dinsdag 24 mei 2016
Kauterkermis: vrijdag 11 september 2015. We gaan terug loempia’s en/of partysnacks verkopen. We
zullen voor deze editie een andere (betere) plaats toegewezen krijgen.
Dag van de leerkracht: maandag 5 oktober 2015.
Pietenfeest: zondag 25 oktober 2015. Materiaal bestellen eind augustus, begin september (zou
gratis moeten zijn).
Lotuskoekjesverkoop: ergens eind november, begin december. Het zou nog goedkoper zijn als we
alles gaan halen in de Colruyt. We hebben dan wel geen zakjes van Lotus en geen bonnen van
Bobbejaanland. We kunnen misschien Studio 100 of een pretpark aanschrijven met de vraag of ze
geen kortingsbonnen schenken.
Kerstdrink: vrijdag 18 december 2015
Sterzingen: woensdag 6 januari 2016
Lichtmis: dinsdag 2 februari 2016.
Vormsel: zaterdag 16 april 2016
Eerste communie: zondag 8 mei 2016
Bedankingsfeestje: zaterdag 18 juni 2016
Jumpdag: maandag 27 of dinsdag 28 juni 2016
Extra activiteit: we denken eraan om volgend schooljaar misschien een eetfestijn te organiseren in
de Oude Maalderij. We kunnen dit eventueel combineren met de winterwandeling/zoektocht.
Zeepkistenrace: we gaan dit volgend schooljaar niet organiseren maar wel op het volgende
schoolfeest en dit zal op 19-20-21 mei 2017 zijn.
Deze data zullen nog eens voorgelegd worden aan meneer Geert.

5 Voor- en naschoolse opvang (agendapunt schoolraad).
De voor- en naschoolse opvang + de woensdagmiddag opvang zijn een zware kost voor onze school in
vergelijking met de gemeenteschool. Het blijkt ook dat het niet zo evident is om onze kinderen in te
schrijven voor gemeentelijke initiatieven zoals opvang (De Kiezel en Roefel), sportkampen en
dergelijke, aangezien gemeentepersoneelsleden hier voorrang krijgen, zijn deze bijna altijd direct
volzet. Wordt het niet tijd dat we eens aan de alarmbel trekken want dit lijkt ons toch niet eerlijk.
We kunnen misschien vanuit de scholen van KoHa en de ouderraden een brief schrijven aan het
gemeentebestuur om dit probleem aan te kaarten en een oplossing te zoeken.
Kunnen we niet voor de opvang in onze school op zoek gaan naar enkele vrijwilligers (eventueel als
vervangers voor als er iemand van de opvang ziek is)? Dan moeten de leerkrachten niet steeds
inspringen.

6 Klasbudgetten.
Het tweede deel van de klasbudgetten is gestort op de rekeningen van de leerkrachten. Al de
leerkrachten moeten eens kijken of ze het juiste bedrag gekregen hebben en ons zo nodig
contacteren zodat we dit kunnen rechtzetten.
ICT budget: hoeveel gaan we geven zonder dat er overleg nodig is en kunnen we dit bedrag niet
verdelen de ene helft voor de ouderraad en de andere helft voor de school? We bespreken dit met
meneer Geert.

7 Klusdag.
De klusdag is gepland op zaterdag 4 juli om 9 uur. Iedereen is welkom!!!!!!
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We gaan de muur van de kleuterschool schilderen (blauw) zodat deze met graffiti kan bespoten
worden (hebben de juffen al een ontwerp klaar?).
De boekenhoek zal ook geschilderd worden.
Tegen deze dag moeten de leerkrachten hun berging ordenen en alles wat weg mag klaarzetten zodat
er naar het containerpark kan gereden worden.
De sportzaal zal ook nog eens grondig gekuist worden maar hiervoor gaan we eens afspreken met de
zangers om dit samen te doen.

8

Bedankingsfeestje ouderraad (zaterdag 20/6)

De uitnodigingen zijn verdeeld. We gaan dit terug op de kleuterspeelplaats doen, het is daar veel
gezelliger en we kunnen ook de kinderen beter in het oog houden.
Els Verholen zorgt voor scampi’s en Koen Van Hecke gaat aperitief maken. Verder zorgen we voor de
nodige hapjes en drankjes.

9

Jumpdag maandag 29 juni ’15

Alle leerlingen worden op een ijsje getrakteerd.
We gaan op de infoavond terug aanwezig zijn met onze infostand (panelen) en verder zal er drank
verkocht worden aan €1 per consumptie (witte wijn, fruitsap, water plat en bruis). De aanwezige
kleuters en peuters krijgen een sapje. We gaan ook een pintje bier aanbieden (aan €1) voor wie dit
wenst.
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Evaluatie schoolfeest 2015

We zijn heel tevreden met de opgehaalde winst!!!
We willen dan ook in naam van het bestuur en de directie een groot dankwoord richten naar al de
vrijwilligers, helpers en leerkrachten die van dit schoolfeest iets moois gemaakt hebben!!
Er is een draaiboek gemaakt met alles wat er nodig is en moet gedaan worden om een schoolfeest te
organiseren alsook opmerkingen waar we bij de volgende editie moeten op letten. Wie het wenst, kan
dit komen inkijken na afspraak.
Volgend opmerkingen staan misschien nog niet in het draaiboek maar zullen er zeker inkomen:
-

Nog eens benadrukken GROOTOUDERSFEEST!!!! Ouders zijn van harte uitgenodigd op de
zondagvoorstelling.
Kunnen we de gratis koeken op het grootoudersfeest niet afschaffen en enkel een tas koffie
geven?
De muziek stond misschien toch iets te luid.
Tips voor de zeepkistenrace (worden opgenomen in het draaiboek).
De quiz op zich was goed
Quiz: de groepen houden op 5 personen. Bij sommige groepen zijn er mensen tijdens de quiz
komen bijzitten.
De presentatie van de quiz misschien door twee personen laten doen zodat de quizmasters hun
stem een beetje kunnen sparen.
Regelmatiger een tussenstand geven.
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-

-
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Zondag tussen 12 en 14 uur was het nipt qua helpers aan de bar, er zouden er iets meer mogen
zijn.
Er was ook iets te weinig volk aan de afwas van het desserten buffet.
De desserten waren redelijk rap op. Kunnen we, om meer desserten te verzamelen, geen
wedstrijd voor het origineelste dessert organiseren?
De grootte van de desserten: er waren hele grote stukken taart maar ook hele kleintjes…
ervoor zorgen dat de desserten ongeveer even groot zijn.
Zou het optreden niet iets vroeger kunnen beginnen? Er was veel tijd tussen het eetfestijn en
het optreden.
De garçons ook een stift meegeven om de jumpi op de drankkaarten te doorstrepen. Dit gaat
gemakkelijker dan met een balpen.
Zouden we voor de volgende editie niet eens een preventie- en evacuatieplan opmaken en
daarvoor raad vragen aan de brandweer? We zitten (op zondag) toch wel met een 500 à 600
mensen in de tent en als er dan iets gebeurt...
De aanwezigen wisten niet wie wanneer er op het podium stond. Bij een volgende editie een
programmablaadje maken met de volgorde van de klassen erop zodat de ouders en familieleden
weten wanneer hun oogappel op het podium staat (we kunnen misschien hierop ook nog eens
onze sponsors vermelden).

Varia

We zijn overgegaan tot de aankoop van enkele veegborstels en een groot metalen vuilblik.

De volgende vergadering gaat door op
dinsdag 15 september 2015 om 20u.
IEDEREEN WELKOM!
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