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1 Verwelkoming door de voorzitter + voorstelling (nieuwe) leden.
We verwelkomen twee nieuwe leden in de ouderraad (Annelies Clarisse en Marco Luyten) en ook
Frederick Peelman die een woordje uitleg zal geven omtrent het project speelplaats.

2 Financiële planning schooljaar 2015 - 2016
Voor het komende schooljaar zijn volgende uitgaven gepland:
-

De jaarlijkse klasbudgetten: dit budget, vrij door de leerkrachten en in functie van de school
te spenderen, zal in één keer uitbetaald worden op hun persoonlijke rekening.
Vast bedrag te spenderen ter verfraaiing van de speelplaats.
Vast bedrag voor de voor- en na opvang.
Vast bedrag voor de turnleerkrachten (onderling te overleggen).
Vaste bijdrage voor de zee- en de stadsklassen.
ICT-budget.
Vast bedrag voor de zorgleerkrachten (juf Nele V. en juf Kim).
Attentie dag van de leerkracht.
Pannenkoeken Lichtmis.
Jumpdag.
Bedankingsfeestje van de ouderraad.

De inkomsten willen we ophalen op:
-

De rommelmarkt in de Killestraat (is reeds geweest).
Kauterkermis (is reeds geweest).
Het pietenfeest.
De Lotuskoekjesverkoop.
De winterwandeling en/of een eetfestijn (later te bepalen).
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Dag van de leerkracht maandag 5 oktober 2015.

We gaan ook dit jaar al de leerkrachten verwennen met een kleine attentie maar aangezien er nu
leerkrachten in de ouderraad zitten gaan we niet bespreken wat we precies gaan geven. We gaan
hierover overleggen via e-mail. Dit zal één van de komende weken gebeuren.
We vragen aan mr. Geert de lijst van alle personeelsleden zodat we niemand vergeten.

4 Evaluatie opruimdag school.
Deze is doorgegaan op “een warme” zaterdag 4 juli 2015.
Echt veel opruimwerk was er niet maar we hebben wel de muren van de kleuterschool geschilderd
(lichtblauw) zodat deze kunnen bespoten worden met graffiti. We zijn nu in volle verwachting van de
persoon die de graffiti gaat komen spuiten. Deze moet ook nog de tekeningen op de muren van de
lagere school komen afwerken.

5 Rommelmarkt Killestraat (zondag 6 september 2015).
We hebben op de speelplaats hamburgers (80 stuks) verkocht, een terras ingericht en enkele
spelletjes + een springkasteel voorzien voor de kinderen. Ook hadden we “raad het gewicht van onze
fruitmand” voorzien maar dit was geen succes en gaan we bij een volgende editie niet meer doen.
Aangezien het niet zo goede weer, was er toch een redelijke opkomst en hebben we een aardig centje
opgehaald.

6 Kauterkermis (vrijdag 11 september 2015).
Mede door het aangename weer was er heel veel volk op de avondmarkt en onze partysnacks gingen
heel vlotjes van de hand. We hebben ongeveer 150 porties verkocht. We hadden ook chips in de
aanbieding maar die verkochten niet zo goed. We zijn dan ook heel tevreden met de winst en we gaan
dit volgend jaar zeker opnieuw doen, met hetzelfde concept (maar dan zonder chips) en op dezelfde
plaats.

7 Voorbereiding pietenfeest 25 oktober 2015.
De takenlijst hiervoor zal binnenkort meegegeven worden.
Alles zal natuurlijk afhangen van het weer. We gaan ongeveer een week op voorhand beslissen of we
dit buiten kunnen doen, of we klassen moeten leegmaken om de mensen binnen te laten zitten.
Het gerief dat we uitlenen bij de gemeente zoals tafels, nadarhekken, podiumbakken, vlaggenmasten
en steunen is reeds besteld en gaan we gratis mogen gebruiken.
De bakplaten zijn in orde. We gaan eens informeren of we voor in de toekomst ergens een bakplaat
kunnen laten maken voor een schappelijke (hoe minder hoe liever) prijs.
Tafels en stoelen: de tafels zijn geen probleem maar we moeten nog op zoek naar de nodige stoelen.
De bakploeg: komt in orde. Saskia gaat dit vragen.
Het springkasteel mogen we gratis gebruiken van Danika.
Er worden geen hotdogs meer verkocht (wegens weinig interesse vorig jaar) maar we gaan er wel
voorzien voor de helpers.
Al de andere praktische dingen zijn reeds in orde.
Op maandag 26 oktober gaan we de pannenkoeken voor lichtmis bakken en invriezen.
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Receptie eerste communie.

De eerste communie is verlegd naar zaterdag 30 april (het uur is nog niet bekend) en niet meer op
Moederdag (eerste zondag van mei). De viering zal ook samen met Kastel zijn.
Dit wetende stellen we ons vragen bij de receptie.
Gaan we die nog organiseren?
Wat gaat Kastel doen?
Doet de Dobbelsteen nog mee?
Kunnen we dit in het rusthuis organiseren?
Gaan er nog mensen naar de receptie willen komen?
We gaan eens een rondvraag doen bij de ouders van de communiecanten, de Dobbelsteen en Kastel.
Als er dan blijkt dat er heel weinig of zelfs geen interesse meer is voor deze receptie kunnen we
misschien een kleine attentie geven aan de communicanten van De 5-sprong.
Dit gaat zeker nog aan bod komen op de volgend ouderraad.

9

GSM inzamelactie + inzamelen lege batterijen en lege inktpatronen.

We vermoeden dat dit niet zo bekend is bij de ouders van onze leerlingen; we kunnen hiermee (wat
betreft de batterijen en de inktpatronen) punten sparen waarmee we spelmateriaal kunnen aankopen
voor op de school.
Misschien moeten we hierover eens wat meer reclame maken.
Voor de oude GSM toestellen ( we hebben er al 174) loopt er een actie: per 50 toestellen die we
verzamelen kan de school een laptop krijgen. We hopen er zeker minstens 200 te verzamelen zodat
we 4 laptops kunnen krijgen.
Er zal nog een brief meegegeven worden over deze acties

10

Eetfestijn en/of winterwandeling.

Als we een eetfestijn willen organiseren moeten we beginnen uitkijken naar een geschikte locatie
(liefst Moerzeke) en datum. Als we die hebben kunnen we beslissen of we de winterwandeling laten
wegvallen of we een combinatie van de twee kunnen doen. Dit gaan we ook op de volgende ouderraad
bespreken.

11

Fietsjes kleuterschool.

Er zijn enkele oude fietsjes afgedankt wegens volledig versleten. De kleuterjuffen zijn op zoek
gegaan naar nieuwe en ze hebben een geschikt model gevonden bij Hageland educatief (een bedrijf
dat educatief speelgoed verkoopt aan scholen en kinderdagverblijven).
Het model dat we willen aankopen kost 164 euro maar er loopt een actie 3+1 gratis. We gaan over tot
de aankoop van 8 fietsjes waarvan er 2 gratis zijn.
De kleuterjuffen hebben al een groot deel van het nodige bedrag verzameld; de rest wordt door ons
bijgelegd.
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Opstarten werkgroep vernieuwing speelplaats

De staat van de huidige speelplaats is heel slecht en het beschikbare afdak voldoet niet meer aan de
eisen (te klein, versleten, …).
Er zijn momenteel heel veel mogelijkheden op de markt met betrekking tot te gebruiken materialen,
duurzaamheid, …
Dit gaat vermoedelijk heel veel geld kosten en het is ook niet zo evident om hieromtrent op één twee
drie een deftig dossier samen te stellen. Aangezien dit heel wat voorbereiding vraagt, zal het ook nog
een tijdje duren voordat dit project kan opgestart worden.
Daarom zijn wij als ouderraad vragende partij om hierover een werkgroep op te starten met enkele
mensen van de ouderraad, enkele leerkrachten, de directie en iemand van het overkoepelend bestuur.
Met als einddoel een volledig dossier te kunnen voorleggen met wat we juist willen, welke materialen
we gaan gebruiken, hoeveel dit gaat kosten en wie de werken zou kunnen uitvoeren.
Voor de ouderraad gaan Nico Van Meersche en Koen Van Hecke in de werkgroep stappen.
Frederick Peelman gaat ons (door zijn ervaring) hierin zeker kunnen adviseren en gaat ook in deze
werkgroep stappen (waarvoor dank).
De leerkrachten gaan onderling overleggen wie ze gaan afvaardigen en we gaan ook de andere
personen contacteren om toe te treden.
Er gaat ook bekeken worden wanneer de werkgroep voor het eerst gaat samenkomen. Dit zal via mail
afgesproken worden en vermoedelijk half oktober zijn.
De werkgroep zal regelmatig een stand van zaken geven op de ouderraad.

13

Varia.
-

-

Op donderdag 1 oktober organiseert de Gezinsbond een uiteenzetting door Alain Remeu, hoofd
van de cel vermiste personen, in de Viergekroonden. Voor meer info kan je terecht bij
Leonarda Mijs in de Geeststraat 5 te Moerzeke.
Er zou op het eind van vorig schooljaar geen briefje meegegeven zijn omtrent de
maximumfactuur (hoeveel er naar wat gegaan is).
De luifel aan de nooduitgang van het derde en het zesde leerjaar is in heel slechte staat. Ook
de ondergrond daar is niet vlak en het is een redelijke hoge trede om af te stappen (springen).
Dit lijkt ons niet zo veilig moest er langs daar (hopelijk is het nooit nodig) een evacuatie
gebeuren. Wie is er daar verantwoordelijk voor, kan dit eens bekeken worden en kan er iets
aan gedaan worden?

De volgende vergadering gaat door op
maandag 16 november 2015 om 19u30.
IEDEREEN WELKOM!
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