Vergadering ouderraad 11 september 2017
Aanwezig: Barbara (verslag), Inge S., Patrick, Isabelle, Joris, Stefan, Gerd Embrechts, Wendy, Paul,
Lieselot, Koen , Inge H. Kathy, Mirka, Raf, Kris, juf Ruth, juf Brigitte
Verwelkoming en kennismaking
We mochten 2 nieuwe leden verwelkomen; Kathy en Mirka, beide mama’s van kindjes uit de 1e en 2e
kleuterklasjes.
Kris en Raf lichten een woordje toe over de pedagogische prioriteiten van het nieuwe schooljaar.
Deze zijn vooral gebaseerd op de werkpunten die de school kreeg tijdens de doorlichting afgelopen
schooljaar.
• Kleuters :
o Taalontwikkeling en dan vooral bij de kindjes met een taalachterstand. Ook het feit
van hoe gaan we daarmee om op de klasvloer.
o Het kleutervolgsysteem op alle ontwikkelingslijnen
• Lagere school :
o Focus op WO : hier worden adhv de eindtermen en de leerplannen door de
leerkrachten zelf nieuwe methodes geschreven. Wat betreft het leeroverschrijdend
werken, wordt er hulp aangeboden door de pedagogische dienst mbt de einddoelen
uit de leerplannen.
• Leergebied overschrijdend :
o ICT :er wordt een nieuw rapport ingevoerd in de lagere school
o Sociaal emotionele ontwikkeling : niveau overschrijdend werken. Hoe gaan we met
elkaar om. Er aat gebruik gemaakt worden van maandpunten waarbij in elke klas de
nodige aandacht aan wordt besteed, aangepast aan de leeftijd van het kind. Dit zal
dan zowel gaan van instappers tem 6e lj. Thema’s hiervan worden ook op de
maandprikker gezet, zodat de ouders ook weten waarover het gaat.

Tutti frutti
Er is nog niet geweten of er subsidies zijn en als er zijn, zal dit slechts voor 10w zijn ipv 20w.
Afhankelijk van de subsidies gaan we in nov/dec evalueren naar volgend schooljaar toe.
We gaan ook proberen om vooraf door te geven welk fruit er gegeven wordt mbt allergieën.
Textielinzameling
1 inzameling op zaterdag, omdat deze dan gecombineerd kan worden met het klaarzetten voor het
kleuterontbijt en dan kunnen we ook de poort openzetten. Vorige keer hebben we gemerkt dat er
toen veel meer werd binnengebracht. Uren worden nog gecommunieerd. Ophaling is op 26/10, dus
eventueel kan er nog extra binnengebracht worden.
Belangrijk is om lint te gebruiken en de ruimte zo af te spannen zodat er geen kindjes op de zakken
springen. Graag ook wat controle van de lkn op de speelplaats.

Kleuterontbijt
Poster en flyer worden eerstdaags doorgemaild naar Patrick om op te maken.
Buttonmachine is aangekocht door Joris.
Clown was reeds gereserveerd.
Tania wordt nog gecontacteerd ivm het opvolgen van de inschrijvingen
Paul wil terug de eitjes bestellen bij de eierveiling
Paul en Koen willen ook terug het spek komen bakken op zondag.
Isabelle contacteer Baeten ivm de bakplaten
Dit jaar is er voor gekozen om geen buitenlandse specialiteiten aan te bieden.
Borden en bestek zijn ok, 100 stuks van elk worden uitgeleend door het Francesco
Dag van het kind op 20 november
Inge S. en Lieselot werken dit uit. De school moet nog vergaderen en zij wachten hierop om af te
stemmen wat ze gaan doen.
Inge en Lieselot vragen wel hulp van de OR om die dag alles in goede banen te leiden.
Er zullen sowieso kleurplaten uitgedeeld worden ivm de kinderrechten en Inge zal ook voor
leerpakketten zorgen voor de leerkrachten.
Wafelverkoop
Stefan zorgt zoals elk jaar weer dat alles geregeld zal worden. 1e briefje wordt meegegeven voor de
herfstvakantie, 2e briefje erna.
Klaarzetten op di 28 november, verdeling is dan dag erna.
Sint
Inpakken van de sint zal op dezelfde avond gebeuren als het klaarzetten van de wafels. We opteren
dit jaar ook om papieren zakjes te gebruiken zoals bij de paaseitjes.
Wintermarkt
Overdekt gedeelte blijft zoals altijd, ook worden er weer springkastelen voorzien in de polyvalente
zaal.
Raf gaat navragen aan Martine of het kinderkoor weer wil komen zingen en er zal ook weer een
fakkeltocht zijn.

Volmachten bank
Er moet dringend werk gemaakt worden van de volmachten voor de bank.
Vanaf heden zullen volgende 3 financiële vertegenwoordigers worden aangeduid:
- Isabelle Tegenbos
- Stefan Piedfort
- Barbara Lemmens
Alle aanwezigen gaan unaniem akkoord met deze beslissing om bovengenoemde personen
aan te stellen als volmachthouders voor de bank.
Vergaderingen OR & Verslaggeving
Vorige vergadering is er beslist om een beurtrol op te stellen om het verslag te maken. Heirbij nog
eens de data wie wanneer aan de beurt is :
- 11 september: verslag door Barbara
- 9 oktober: verslag door Gert Ennekens

-

13 november: verslag door Inge S.
4 december: verslag door Isabelle
29 januari: verslag door Joris
5 maart: verslag door Koen
23 april: verslag door Patrick
14 mei: verslag door Paul
11 juni: verslag door Stefan

Indien de aangeduide verslaggever niet aanwezig kan zijn tijdens de vergadering, dient deze
de volgende in de lijst tijdig te contacteren om van plaats te ruilen
Varia
- Barbara : er hangt een tl-buis los onder de luifel vd kleuterspeelplaats. Raf geeft dit door
om te laten maken
- Kris : er is een ouder van de anderstalige ouders die mentor wil zijn voor hen. Femma wil
dit ook doen en heeft de school om haar medewerking gevraagd. Eind november
worden er hierover flyers meegegeven
- Inge S. : data van het grootouderfeest voor de kleuters en de oudercontacten worden
gevraagd ivm opvang. Raf heeft deze nog niet, want de data van de oudercontacten
moeten ook besproken worden met het CLB.
- Joris : er was gevraagd om zelf verlengkabels te laten maken, maar Raf heeft dit
besproken met de preventiedienst, maar die zijn er qua veiligheid niet scheutig op.
Beter van 1 aan te kopen.
- Isabelle : wordt er dit jaar terug 1 mile a day / 1 dance a day gedaan? Kris laat weten dat
dit op de agenda staat voor volgende week en dan wordt er besproken in welke vorm dit
zal doorgaan.
- Inge H. : er werd gesproken dat er een defibrillator zou komen aan het administratief
centrum. Raf gaat dit opnemen met de verantwoordelijke.
VOLGENDE VERGADERING : MAANDAG 9 OKTOBER OM 20UUR IN DE LERAARSKAMER.
IEDEREEN WELKOM! TOT DAN!

