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A = aanwezig
V = verontschuldigd

1

Verwelkoming door de voorzitter + overlopen verslag vorige vergadering.

Er zijn geen opmerkingen bij het vorige verslag.
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Planning + kalender volgend schooljaar.

Zondag 3 september 2017: rommelmarkt Killestraat
Vrijdag 8 september 2017: Kouterkermis
Maandag 11 september 2017: 1e vergadering
Donderdag 5 oktober 2017: dag van de leerkracht
Zondag 15 oktober 2017: pietenfeest
Dinsdag 14 november 2017: 2e vergadering
Eind november/begin december 2017: Lotuskoekjesverkoop
Vrijdag 22 december 2017: Kerstdrink
Maandag 15 januari 2018: 3e vergadering
Vrijdag 2 februari 2018: Lichtmis
Zaterdag 24 februari 2018: eetfestijn
Dinsdag 13 maart 2018: 4e vergadering
Zondag 3 juni 2018: receptie voor de leerlingen van het 1e en het 6e leerjaar
Maandag 14 mei 2018: 5e vergadering
Zaterdag 23 juni 2018: bedankingsfeestje
Plechtige communie: zaterdag 14 april 2018 om 17.30 uur.
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Eerste communie: zondag 5 mei 2018 om 16.00 uur.
Jumpdag: maandagvoormiddag 25 juni 2018.

!!! Al deze data zijn nog onder voorbehoud !!!

3

Evaluatie schoolfeest.

Het was weer een heel mooi schoolfeest met prachtig weer.
De opbrengst was heel goed.
Op het grootoudersfeest op vrijdag waren er toch wel weer heel wat ouders aanwezig.
Zou er geen andere formulering mogelijk zijn om op de uitnodiging duidelijk te maken dat dit enkel
voor grootouders is?
Er was vrijdagnamiddag een probleem met de aanmaak van de koffie maar dat was redelijk snel
opgelost dankzij de mensen van het rusthuis. Waarvoor dank!!!
We denken eraan om bij het volgende schoolfeest onze kleine tenten te zetten om daar alles van de
catering in te plaatsen zodat we sneller plaats in de grote tent kunnen voorzien voor mensen die later
komen en niet eten.
Bij het grootoudersfeest de bonnetjes en de enveloppen aan twee aparte tafels zetten om een
betere doorstroming te verkrijgen.
Frikandon met kriekjes of appelmoes ook aanbieden aan volwassenen (die geen beenham lusten), dit
dan ook op de inschrijvingsformulieren vermelden.

4

USB–sticks 6e leerjaar.

Aangezien er maar 1 usb-stick meer over is, gaan we er nieuwe bestellen zodat we dit de volgende
schooljaren kunnen blijven geven aan de leerlingen van het 6e leerjaar.
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Schoolraad (donderdag 18 mei 2017).

De eerste schooldag is op vrijdag 1 september 2017.
Meneer Geert wordt dan opgevolgd door mevrouw Kathleen.
Pedagogische studiedagen: woensdag 25 oktober 2017 en vrijdag 9 februari 2018.
De maximumfactuur zal hetzelfde zijn als vorig jaar.
Schoolroutekaart: op vrijdag 29 september gaan de leerlingen van het zesde leerjaar en het eerste
secundair van de Hamse KOHA-scholen deze route fietsen. Al de knelpunten op de route zullen aan
bod komen en de politie zal een oogje in het zeil houden.
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Evaluatie communiereceptie.

Door het mooie weer is deze receptie buiten kunnen doorgaan.
Alles is heel goed verlopen, er waren meer dan genoeg hapjes en de aanwezigen waren heel tevreden.
Volgend jaar iets meer tafels voorzien.
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Jumpdag.

Deze is gepland op maandagvoormiddag 26 juni 2017 op het Dorpsplein.
Alle leerlingen krijgen een ijsje.
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’s Avonds zorgen we voor drankjes op de kleuterspeelplaats en zal het jaarprogramma voor volgend
schooljaar uitgehangen worden.

8

Afdak kleuterspeelplaats.

De voorbereidende werken zullen op 10 juni gebeuren. Er moeten 8 putten gemaakt worden en dan
gevuld met beton om een goede verankering van de steunpalen te bekomen.
Het afdak zelf zal de week erna (17 juni) geplaatst worden. Wie nog wil helpen is welkom vanaf 9 uur.
De tegels aan de trein gaan we op een latere datum aanpakken.

9

Klusdag zomervakantie.

De juiste datum moet nog afgesproken worden maar volgende klussen staan er te gebeuren:
* De tegels op de kleuterspeelplaats ingraven en afspuiten met hoge druk.
* De kleuterspeelplaats afspuiten met hoge druk.
* Achter de chalet ligt nog ijzer van een oude goal. Dat mag naar het containerpark of naar “het oud
ijzer”. Er staat ook nog een aluminium goal, maar we moeten nog eens bekijken wat we hiermee gaan
doen.
* De berging van de leerkrachten zou eens moeten leeggemaakt en opgeruimd worden. Hierbij
moeten de leerkrachten natuurlijk aanwezig zijn zodat zij kunnen beslissen wat er weg mag en wat
niet.

10 Camerabeveiliging.
De prijs voor een bewakingscamera lijkt mee te vallen, we gaan dit nog eens verder onderzoeken.
We gaan ook bekijken of we de afsluiting aan de chalet kunnen verhogen (ongeveer 2m hoog) en
bovenaan voorzien van prikkeldraad. Dit moeten we dan wel eerst gaan vragen aan de zusters.

11 varia
We denken eraan om een tweede luidspreker aan te kopen voor op de speelplaats en/of de turnzaal.
Aangezien dit heel veel en graag gebruikt wordt. Indien we deze voor een interessante prijs kunnen
verkrijgen, zullen we er ook één voorzien voor de kleuterjuffen.

De volgende vergadering gaat door op
maandag 11 september 2017 om 19u30.
IEDEREEN WELKOM!
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