Vergadering ouderraad 1 maart 2016
Aanwezig: Juf Greet en Diane, Dir. Kris en Raf, Patrick, Inge, Barbara, Stefan, Joris, Paul, Koen, Isabelle,
Gerd, Gert, Inge, Marjan
Verslag: Lieselot

Lente ontbijt en paas-inpak
Inschrijvingen lopen
Herinneringsbrieven gemaakt door Patrick
Voldoende helpers
Stefan moet nog bellen voor zakjes.
Vrijdag 18 maart: Isabelle en Inge gaan winkelen en vanaf s ’middags alles klaarzetten in de kinderrefter.
Paas-inpak in hetzelfde weekend, vrijdagavond om 20u.
Na pasen start de eendjesklas, wenmoment op 22 maart. Ook eitjes voor deze kindjes voorzien.

Schoolfeest
Zo goed als rond.
Leveranciers en gemeenten zijn verwittigd.
Schema voorbereiding, met timing.
Paardenmolen, bekijken of dit kan.
Volksspelen terug organiseren. Geen struifvogel! Geraakt net niet in auto.
Brief voor helpers.
Dinsdag voor het schoolfeest start de opbouw.

Ongedierte
Er worden nog ratten gezien.
Rattenvanger is langs geweest. Is gaan kijken in het kippenhok maar hier zijn geen problemen.

Er zijn kooien gezet met vergif, tot nu toe zonder succes.
Raf neemt contact op met het Hummeltjeshof, hier zijn er ook problemen met ratten.

Bednet
4 maart 1ste actiedag van Bednet. In pyjama naar school komen.
Twee klassen doen mee. De nieuwe en oude klas van Liv.
Lessen gaan gewoon door met extra uitleg over de actie.
Waarom niet met alle klassen meedoen? Eerst bekijken hoe het dit jaar loopt.

Sponsortocht
Laatste donderdag voor de vakantie. 24 maart.
Nu in de namiddag.
Appelen en water door de ouderraad.
Lieselot en Paul helpen.

Doorlichting
Toelichting door Kris. Verslag staat online.

Lagere school
Begeleidingsdienst ingeschakeld voor lespakket WO, per leerjaar en over de jaren bekijken of we
voldoen aan de eindtermen.
Opnieuw evaluatie in 2018.
Kleuterschool
Nederlands: kinderen met taalachterstand
Intern bekijken met begeleidingsdienst.

Pedagogische luik: hoe ouders informeren? Bv. infoavond?
Hoe dit brengen naar verschillende doelgroepen?
Ook interessant voor ouders die een school zoeken voor hun kinderen?
Geagendeerd op kernteam.

BBQ ouderraad
Met kinderen, partners en helpers.
Doodle opstellen.

Helikopterpleintje
Meermaals geagendeerd op verkeerscommissie maar nooit besproken.
Wies Geerts (Stad Herentals) bespreekt dit met Jan Michielsen, schepen van mobiliteit.
Herman Snoeys zou dit kunnen brengen op de scholencommissie. Ouderraad mailt hem hierover.

Nieuwe uitgang fietsers (leverancierspoort)
Veiligheid en overzicht is belangrijk.
Welke 'weg' van kleuteruitgang naar andere uitgang fietsers?
Start vanaf volgende week maandag.
Brief naar ouders en uitleg aan de kinderen in de klas.

Varia
Raf:
56 kinderen van geboortejaar 2014 reeds ingeschreven.
Capaciteit van 72 kinderen.

2013: 2 à 3 plaatsen beschikbaar
2012: geen plaats
2011: 1 plaats
2010: geen plaats
1ste lj: geen plaats
2e lj: 2 plaatsen

11 anderstalige nieuwkomers, max 24.

Raf wil graag de verslagen aankrijgen van de ouderraad.

Aankoop speeltoestellen voor bovenbouw. Picknicktafels.
Geen budget van school. Geïnvesteerd in ICT materiaal.

Barbara:
Kledinginzameling voor geld.
Zelf sorteren.
Barbara informeert verder.

Stefan:
Foto's communie door twee fotografen.
Cd-rom aan alle kinderen.
Vesten en Wonderwijs doen communie vanaf dit jaar apart.

