Vergadering ouderraad (W)onderwijs: 8 september 2015

Aanwezig: Isabelle, Joris, Patrick, Paul, Gerd, Gino, Koen, Stefan, Gert, Inge, juf Ruth, juf Liliane , Dir. Kris
Verslag: Lieselot

Leerlingenaantallen 2015
228 kleuterschool + 4 plaatsen beschikbaar
351 lagere school
579 totaal

Ouderraad: Wie neemt welke functie op zich?
-

Verslaggeving:
Financiën:
Communicatie:
Grafische vormgeving:
Facebook/website:
Inventaris:
Voorzitter:

Lieselot
Stefan
Stefan
Patrick
Koen en Marjan
Koen
kandidaturen doormailen naar Lieselot ten laatste 5/10

To do:
-

Bankkaarten in orde brengen
Sleutels school herverdelen

Activiteitenprogramma + verantwoordelijken:
Bijlagen

Evaluatie infoavond start schooljaar
Positief:
-

Meer ouders zijn iets komen drinken.
Stoelen

Werkpunten:
-

Locatie, beter in de kleuterrefter?
Promotiemateriaal ouderraad, herkenbaarheid leden ouderraad
Projecteren op andere muur, beamer

Opruim berghok ouderraad
Een weekend in september/oktober
Doodle opstellen: Joris

18 oktober kennismakingsontbijt kleuters
Isabelle verantwoordelijk, hulp van Paul en Joris
Patrick past de lay-out van de flyer, brief en inschrijvingsformulier aan
Prijs met 1 euro verhogen: volwassenen betalen 6 euro en kinderen 4 euro.

Tutti Frutti
Willen we dit project verder zetten naar kleuters en lagere schoolkinderen? Blijven we de frequentie van
een stuk fruit te krijgen behouden (dus 1x per week)?
-

-

Kostprijs project, erg duur
Kleuters eten het fruit samen op in de klas, dit loopt goed. Maar in de lagere school eten ze het
op tijdens de speeltijd. Het fruit wordt minder goed opgegeten, door sommige leerlingen ook
weggegooid.
Het fruit is soms te onhandig om te eten (bv. kiwi).
Belang van fruit te eten, gezond, mogelijkheid tot duurzame gedragsverandering.

Beslissing: Tutti Frutti project verderzetten mits volgende afspraken
-

Keuze in fruit meer beperken (fruit dat onhandig om te eten is weglaten)
Porties van het fruit bekijken
Lagere schoolkinderen meer respectvol leren omgaan met het krijgen van fruit en de kostprijs
ervan.
Leerkrachten mobiliseren om anders met het fruitmoment om te gaan.
Project wordt op het einde van het schooljaar opnieuw geëvalueerd.

Europa wil investeren in onderwijs, meer subsidies.
Subsidies voor scholen die een samenwerking uitwerken met scholen uit het buitenland.
Buurklassen, van EPOS vzw. Meer informatie bij Inge.
De school bekijkt of dit een interessant project is voor de komende jaren.

Varia
-

Bus buitenschoolse activiteiten: drie keer per jaar. Kan school ook dit jaar rekenen op
sponsering van de OR? Dit wordt op korte termijn besproken.

-

Vergadering OR 10/11: voorbehouden voor de planning kerstmarkt en het schoolfeest

-

Vragen tijdens infomoment:



Stevige sportschoenen of turnpantoffels? Geen eenduidige communicatie. Kris
vraagt dit na.
Studie tot vier uur (3e lj) /studie tot half vijf (4e lj). Derde leerjaar mag blijven zitten
tot half vijf. Doch andere communicatie tijdens infomoment in klas. Kris geeft info
door aan leerkrachten

Volgende vergadering van de ouderraad: 6 oktober om 20u in de leeraarskamer

