Vergadering ouderraad 8 november 2016
Aanwezig: Patrick, Joris, Gerd, Wendy, Stephanie, Inge S, Inge H, Stefan, Cindy, Dir. Raf, Juf Silke & Juf
Ria
(verslag)

Evaluatie kennismakingsontbijt
Er was een grote opkomst, algemeen succes, schmink en goochelaar zijn zeker voor herhaling vatbaar.
Aandachtspunten volgende editie:
 verwarming vroeger aanzetten
 vaatwasmachine checken
 percolators op tijd opstarten
 inkom beter afficheren
 Verschoonhoekje voor baby's -> in EHBO-ruimte
 meer mankracht voor opzet van tafels
De maximale capaciteit is onderhand bereikt mbt tafels en ruimte in de refter, we moeten volgende
keer de inschrijvingen goed opvolgen en desnoods shiften inlassen.
Aanwezigheid van de juffen wordt geapprecieerd door ouders en de OR.
De ouderraad richt nog een speciale dank aan de koks van de exotische hapjes!
Dag v/h kind 18/11
Kleuters: springkasteel + cocktail (appelsap + vers fruit)
Lager: receptie in de refter 1-2 in een shift, volgende jaren in andere shift. Lln van het 6e helpen mee, 2
klassen voor opzet en 2 voor opruim. Kinderen krijgen ook een fruitcocktail.
Juf Ria biedt aan om samen met de andere leraren te helpen met de bedeling van de kleuters.
Overleg met de werkgroep kinderfeesten was nuttig en aangenaam.
Goedheiligman
Suggestie van de werkgroep kinderfeesten om ook iets gezond aan te bieden. Oplossing zijn kratjes
mandarijnen (of halve) per klas.
Joris plaatst deze week de bestellingen.
Wafelverkoop:
Onze brief is iets later buiten gegaan dan gebruikelijk, daarom werd een week toegevoegd aan de
uiterste besteldatum, deze is 16/11 en de levering is in de week van 6/12.
Wintermarkt:
Bestellingen zijn geplaatst, het plan voor opzet is in de maak en wordt eerstdaags gecommuniceerd.
Affiche is ook in ontwerp.
Pedagogische werkgroep:

Op 9/11 is er een eerste vergadering.
Varia:
- stilte in de refter te "streng"? Dit is een terugkerend punt, het is voor de toezichters moeilijk een
balans te vinden tussen vrijheid (als het te druk is wordt er niet gegeten) en absolute orde (wordt als
streng ervaren door sommige kinderen). De school stelt het belang van rustig te kunnen eten voorop.
- soep: er wordt verwacht door de school dat er enkel water of bruiswater wordt gegeven aan de
kinderen die soep eten, om ongelukken met misselijkheid te voorkomen.
- Einde schooltijd: net voor het herfstverlof was er een elektriciteitsuitval waardoor de bel niet gehoord
werd door alle leerkrachten, en de belsignaal waren voorheen niet eenduidig. Het normale belsignaal is
2 minuten voor tijd en op het einde van de dag. Zo ook 's morgens om 8u30. De klokken zijn in oktober
ook terug juist gezet.
- Mobiliteitsproblemen: Kris Peeters gaat onaangekondigd een keer komen kijken ergens in november
om een objectieve onafhankelijke mening te vormen. Achteraf wordt met de school/OR/enkele ouders
een vergadering belegd.
- Brief boerderijklassen was een dagje later weg door ziekte van Juf Tinne. Vraag aan de school of deze
net voor de herfstvakantie mee kan?
- One mile a day is ondertussen opgestart. Dit vindt de OR super. Voor de kleuters is er een alternatief:
one dance a day. Tof!
- Gordijnen 4A: deze week worden die gehangen.
- De 4 nieuwe picknicktafels die door de OR gesponsord worden zijn deze week geleverd.
- De school bedankt de OR voor het presentje van de dag van de leerkracht.

Volgende vergadering van de ouderraad: dinsdag 6 december 2016 om 20u, leraarskamer
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