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1

Verwelkoming door de voorzitter + overlopen verslag vorige vergadering.

Iedereen welkom op de eerste ouderraad van het nieuwe schooljaar.
Juf Eveline is mama geworden van een dochtertje, Mare. We wensen haar en haar gezin een dikke
proficiat en er zal een geschenkje gegeven worden van de ouderraad.

2

Ontslag kern.

We gaan onze vierjaarlijkse zoektocht starten naar, 3 nieuwe kernleden voor de ouderraad. Wie zich
geroepen voelt om de taak van voorzitter, penningmeester of secretaris op zich te nemen, mag ons
gerust een seintje geven zodat die persoon dit schooljaar kan “meelopen” om de nodige taken onder
de knie te krijgen.

3

Nieuwe leden ouderraad.

Voorlopig zijn er nog geen nieuwe leden. Als er iemand interesse heeft om onze ploeg te komen
versterken: steeds welkom!

4

Huishoudelijk reglement.

Dit zal doorgemaild worden naar al de leden van de ouderraad. Iedereen moet zijn gegevens
controleren en indien nodig aanpassingen laten weten.
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5

Financieel verslag 2016 - 2017.

Het verslag is overlopen en goedgekeurd. We hadden, qua inkomsten, een heel goed jaar.

6

Financiële planning 2017 -2018.

De voornaamste uitgaven volgend schooljaar zullen de bijdrages voor de stadsklassen, de zeeklassen
en de klasbudgetten zijn.

7

klasbudgetten.

De klasbudgetten zullen na het pietenfeest betaald worden aan de leerkrachten, zorgleerkracht,
turnleraar, opvang en voor de speelplaats (plantjes en verf)

8

Infofiche over ouders/grootouders.

We willen een infofiche laten meegeven met vragen over de beroepen en de hobby’s van de ouders en
eventueel de grootouders. Deze kunnen ze invullen en in een gesloten omslag afgeven. Het is de
bedoeling dat de school deze info kan gebruiken bij bijvoorbeeld. themalessen, klussen, advies, …
Mevr. Kathleen gaat dit nog eens bekijken en dan beslissen of deze fiche kan uitgedeeld worden.

9

Adressenlijst klasgenoten in functie van uitnodigingen feestjes en
kerstkaartjes.

Er is al een tijdje de vraag of er een lijst met al de adressen ven klasgenoten kan verdeeld worden
per klas.
Wegens de wet op de privacy mag de school dit niet doen.
Mevr. Kathleen stelt voor om op de ouderinfo de ouders, als ze dat willen, hun adressen zelf onderling
te laten uitwisselen. Hier is dan de wet op de privacy niet van toepassing omdat de ouders dan zelf
beslissen of ze al dan niet hun adres geven.

10 Evaluatie rommelmarktterras Killestraat.
Het was die dag redelijk mooi weer, maar er waren niet zoveel kraampjes (27). Er was wel redelijk
wat volk op afgekomen, wat als resultaat had dat al de hamburgers verkocht waren. De winst die we
maakten was ongeveer dezelfde als vorig jaar.

11 Evaluatie kouterkermis.
Bij deze activiteit waren de weergoden ons eens niet goed gezind, er was dan ook weinig of geen volk
op de avondmarkt. Gelukkig hebben we daar een goede locatie en konden we in een tent staan. Er zijn
ongeveer 50 porties party snacks verkocht.
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12 Stavaza speelplaats.
We hebben goedkeuring gehad voor dit project, maar dit is enkel voor de vloer. De overkapping hoort
hier niet bij, maar aangezien we weten waar deze zal komen, gaan we wel de fundering hiervoor al
laten plaatsen (zodat we later onze nieuwe speelplaats niet moeten openbreken). De speelplaats zal
voor 70% gesubsidieerd worden en de werken zullen in april 2018 starten.
Tijdens de werken zal het grasplein achter de school, mits toelating van de zusters, gebruikt worden
als speelplaats. Ook de fietsenstalling zal daar ingericht worden. Er zal niemand langs de poort in de
Killestraat de school kunnen betreden en de werken zullen ongeveer 8 weken duren.
We gaan ook op zoek moeten gaan naar de nodige financiële middelen om dit te kunnen bekostigen.
Wie ideeën heeft, mag dit gerust laten weten. (er is ondertussen al een idee om centjes “koperkes” in
te zamelen)

13 Voorbereiding pietenfeest 15 oktober 2017.
Alle nodige materialen (drank, bakplaten, gas, gerief van de Gemeente) zijn besteld.
De bakkers zijn gecontacteerd. Het drukwerk zal eerstdaags verdeeld worden.

14 Datum lotuskoekjesverkoop.
De brief zal rond 23 oktober meegegeven worden.
Bestellen tegen 13 november.
Leveren rond 4 december.

15 Hogere omheining aan de chalets.
Deze is ondertussen geplaatst, waarvoor dank, en heeft een positief effect. We hebben sindsdien
geen “stroompanne” meer gekregen.

16 Dag van de leerkracht.
Dit is op donderdag 5 oktober. We gaan dit, zoals altijd, via mail verder afhandelen.

17 Opruimactie zwerfvuil
Er kan geld (subsidies) gekregen worden als je er, als school of vereniging, voor zorgt dat je een
propere buurt creëert door bijvoorbeeld zwerfvuil op te ruimen. We gaan ons hierover nog eens
informeren.
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18 Varia
-

-

-

-

-

Er zijn 3 boxen (1 voor meester Nick, 1 voor de kleuters en 1 extra voor de lagere school)
aangekocht.
We gaan een inventaris maken over alles wat we hebben van drank en etenswaren. Deze gaan
we na elke activiteit updaten.
We gaan uitkijken naar enkele nieuwe picknickbanken voor de lagere school en een grote
parasol met voet.
Er is interesse om voor de leden, die dat willen, een sweater en/of fleece van de ouderraad te
voorzien. We gaan eerst prijzen vragen en wie er een wil, kan die dan bij ons aankopen. Leden
krijgen dan 1 keer per jaar de kans om er een te bestellen.
De speeltijd van de lagere school is verlegd van 15.10 uur tot 15.20 uur. Daarom vraagt mevr.
Kathleen dat de ouders of grootouders die leerlingen komen halen via de kleuterspeelplaats,
niet meer in de doorgang aan het eerste leerjaar gaan wachten maar op de kleuterspeelplaats
of ze aan de poort in de Killestraat op te halen.
Mevr. Kathleen vraagt om enkele schermpjes te maken (ze heeft een voorbeeld) die de
leerkrachten kunnen gebruiken bij leerlingen die het moeilijk hebben om zich te concentreren
bij de toetsen. Deze zouden er dan voor zorgen dat ze een beetje afgesloten worden van
prikkels van buitenaf.
Het slot van de poort van de kleuterspeelplaats zou eens moeten hersteld worden.
Er zijn dit schooljaar geen “blind typlessen” voorzien. Vorig schooljaar is er niet vermeld dat
dit maar tweejaarlijks is. Dit zou op de brief, bij de volgende gelegenheid, moeten vermeld
worden.
We hebben van een ouder de vraag gekregen of er geen brief kan meegegeven worden (op het
einde van het schooljaar) met info over de maximumfactuur. Waarvoor wordt het geld
gebruikt?

De volgende vergadering gaat door op
dinsdag 14 november 2017 om 19u30.
IEDEREEN WELKOM!
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