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1

Verwelkoming door de voorzitter.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Brussel, beginnen we de vergadering met een moment van
stilte.

2

Werkgroep speelplaats.

Architect Vercauteren is langs geweest en gaat zich mee engageren in de werkgroep.
De prijsaanvragen voor de herstelling van de dakgoten zijn lopende en we verwachten de uitvoering
rond het einde van dit jaar. De vermoedelijke planning voor de andere werken is: voor de speelplaats
zomer 2017 en het afdak eind 2018.
We hebben gemerkt dat de vloer van onze berging (alweer) aan het verzakken is en we zouden die in
de toekomst mee willen verharden zoals de speelplaats d.w.z. dat we deze berging dan zullen afbreken
en weer opbouwen (na het leggen van de speelplaats).

3

Evaluatie eetfestijn.

We willen eerst de kleuterjuffen bedanken voor de mooie tafeldecoratie die ze gemaakt hebben!! Ze
mogen dit bij een volgende editie (binnen 2 jaar) gerust weer doen. Ook willen we iedereen bedanken
die voor het dessertenbuffet gezorgd heeft, dit was zeer uitgebreid en er was meer dan genoeg.
In het begin was er een beetje ongerustheid aangezien de inschrijvingen niet zo goed binnenkwamen
maar uiteindelijk zijn er toch 234 mensen komen eten, wat voor een eerste keer een heel goed
resultaat is en ook voor een mooie duit in het zakje gezorgd heeft.
Iedereen was heel tevreden en het eten was ook heel lekker!! Op een gegeven moment hebben er
enkele personen een beetje moeten wachten omdat er geen plaats meer was om te zitten. Dit kunnen
wij bij volgende keer oplossen door de ruimte voor de toog en het dessert te verkleinen en/of
gebruik te maken van de tweede zaal naargelang het aantal inschrijvingen.
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Eerste communie, vormsel en receptie.

De eerste communicanten gaan bij het buitenkomen van de kerk een geschenkje krijgen. Dit zouden
we samen doen met de ouderraad van de Dobbelsteen. We gaan bekijken wat dit gaat worden en
hoeveel geschenkjes we gaan aankopen (om deze een aantal jaar te kunnen geven).
De vormelingen gaan, zoals vorig jaar, een USB-stick krijgen. Deze hebben we nog genoeg in voorraad
liggen.
De receptie (enkel voor leerlingen van onze school) gaat door op zondag 22 mei om 11 uur in de
turnzaal van de school. Bij heel goed weer doen we dit op de speelplaats. Het concept van deze
receptie zal hetzelfde zijn als bij de vorige edities. We gaan nog een briefje maken voor helpende
handen en dit uitdelen in de derde kleuterklas en het tweede en vijfde leerjaar.
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Picknickbankjes.

Bij het monteren van de kleine bankjes bleken deze niet zo stabiel te zijn. We hebben voor hetzelfde
geld een groter en stabieler exemplaar gekregen. De banken zullen in de eerste week van de
paasvakantie in elkaar gestoken worden en voorzien van een beschermlaag.

6

Zandbak aan de kleuterschool.

Deze zandbak zal gevuld worden met grond (zand) met de bedoeling om er bloemen in te zaaien voor
het project ”verbijsterende bijen” van de provincie Oost-Vlaanderen. Er is ongeveer 3,5m³ grond
nodig. Er zal ook een afsluiting rond gemaakt worden zodat de kleuters er niet in kunnen.
We spreken binnenkort af wanneer we deze werken kunnen uitvoeren.

7

Evaluatie lichtmis.

Zoals gewoonlijk is ook deze activiteit heel vlot verlopen. Iedereen, en vooral de leerlingen waren heel
blij met hun pannenkoeken. Dit gaan we volgend jaar zeker weer doen.

8

Aankopen.

De vouwstoeltjes zijn ondertussen aangekocht, getest, goed bevonden en gestockeerd. We gaan op
zoek naar stickers en/of etiketten om ze te merken.

9

Bijdrage zee- en stadsklassen .

De stadsklassen (5e en 6e) zijn gepland op 9, 10 en 11 mei.
De zeeklassen (3e en 4e) zijn van 23 tot en met 27 mei.
Naar jaarlijkse gewoonte gaat de ouderraad een bijdrage voor deze activiteiten geven.

10

Speelhuisjes.

Er zou binnenkort in de Action een promotie komen op speelhuisjes, deze zouden maar 40 euro per
stuk kosten. We stellen de vraag aan de kleuterjuffen of ze er willen. We zouden er alleszins 1 willen
aankopen en zien of het goede kwaliteit is; als dit het geval is kunnen we er misschien meerdere
aankopen.
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Varia.

-In de eerste week van de paasvakantie zullen de luifel en een wild groeiend boompje (tussen de
school en de brandweg van het rusthuis) verwijderd worden.
-De dakpannen op de muur aan de kleuterschool liggen los. We vragen aan mr. Geert om dit eens te
bekijken met de zusters.
Deze muur is ook nog steeds niet voorzien van de ons beloofde graffiti. We vragen aan mr. Geert om
ook nog eens contact op te nemen met de persoon die ons beloofd heeft om dit voor ons te komen
doen. We zouden dan ook graag tegen de volgende ouderraad hierop een antwoord willen weten anders
kunnen we eventueel zelf op zoek gaan naar een “graffitispuiter”.
-Er zou een kast moeten gemaakt worden om een boiler (die we van iemand gekregen hebben) in te
leggen. Deze kunnen we gebruiken op onder andere het schoolfeest en het pietenfeest, wanneer we
op korte tijd veel warm water nodig hebben. We zoeken eigenlijk een oude tafel of een bureaumeubel
met een ijzeren onderstel om te verbouwen tot kast.
-De wifi is stilletjes aan in orde aan het komen; er is al in enkele klassen draadloos internet en er
wordt nog aan gewerkt.
-Er staan op de school nog een aantal pc’s maar die moeten nog geïnstalleerd worden (Windows en zo).
Het blijkt dat de ICT-medewerker niet zo veel tijd heeft om deze op korte termijn in orde te zetten
en we hebben vernomen dat er ouders van leerlingen bereid zijn om hierbij te helpen. Misschien kan
er eens afgesproken worden met de verantwoordelijke om dit op korte termijn te realiseren.
Er zou ook een te kort zijn aan schermen. Als we moesten kunnen te weten komen hoeveel schermen
er precies nodig zijn, kunnen we een oproep plaatsen en op zoek gaan.
-De kleuterjuffen stellen de vraag of het mogelijk is om een nieuwe, betere pc of laptop te krijgen.
Misschien kunnen ze een exemplaar krijgen van de pc’s die in vorig variapunt besproken zijn.

De volgende vergadering gaat door op
maandag 23 mei 2016 om 19u30.
IEDEREEN WELKOM!
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