Ouderraad 26 oktober 2017 verslag
Aanwezigen ouders: Elsie, Christelle, Peggy J, Sofie, Firdevs, Peggy N, Kristof, Marjolein, Karen
Verontschuldigd: Evelien, Anneleen, Björn
Afwezig: Kurt
Aanwezigen schoolteam: Joeri, Sandra, Femke
•

Bloembollenverkoop

We realiseerden 1502,00 EUR omzet wat ongeveer 1000 EUR minder is dan vorig jaar. Toch maken we
682,81 EUR winst, dit dankzij betere voorwaarden bij Van Acker.
Als argumenten om niet /minder te kopen hoorden we “ik moet die van vorig jaar nog planten” en
“mijn tuin staat al vol”. We besluiten de bloembollenverkoop volgend jaar niet te doen, het jaar nadien
weer wel.
We zouden de bloembollenverkoop kunnen afwisselen met een appelverkoop. Een mogelijkheid is om
zelf appels te gaan plukken (Gooik, Voorde, Meerbeke, Denderwindeke, appelboer 054 50 09 61, …)
Vermoede kostprijs 0,5 EUR / kg, bijvoorbeeld verkopen aan 1 EUR / kg. Voor juf Sandra is het alvast
een optie om met haar klas appels te gaan plukken en dan bijvoorbeeld niet naar het bos te gaan. We
moeten hier immers rekening houden met de vervoerskosten. Karen bekijkt de mogelijkheden en we
bespreken het opnieuw tegen het einde van het schooljaar.
Eventueel kunnen er ook tijdens speeltijden appels verkocht worden. Los van deze optie luistert de
directie bij de leerlingenraad.
•

Spaghetti en croquefestijn vrijdag 15/12

We blijven bij het idee om glühwein en warm appelsap te schenken samen met kerstbier(en). Cava
laten we vallen als de school dit binnen aanbiedt. Eventueel schenken we nog chocomelk als dit past
bij de desserten die de school voorziet. We zorgen voor bijpassende hapjes. De school overweegt met
een andere leverancier te werken, bijv. De Smet Events of Stravbier.
De tent van de stad meet 3 op 6, Kristof heeft ook nog een tent van dezelfde afmetingen. Joeri kijkt na
of er op Ikke zeilen zijn om de zijkanten van het afdak mee af te schermen.
Firdevs kan voor een warmtekanon zorgen, Karen heeft een champignon terrasverwarmer. Er werden
10 partytafels met hoes aangevraagd. Marjolein vraagt bij de jeugdbeweging na of we 2 gasvuren met
kookpot van hen kunnen lenen.
Karen gaat donderdag 9 nov om 15u45 mee naar de werkgroep in de hoop concrete praktische
afspraken te kunnen maken.
We verkopen dit jaar geen kerstrozen omdat we bloembollen verkochten, volgend jaar zou dit
eventueel wel kunnen.
•

Oog voor lekkers

De school heeft alsnog voor 20 weken subsidies verkregen voor groenten/fruit. Aangezien het aanbod
via de voedseloverschotten eenzijdiger lijkt te worden en we de subsidies niet mogen gebruiken om
de voedseloverschotten aan te vullen, beslissen we om de komende 20 schoolweken met leverancier
De Geuzenhof samen te werken en nadien terug over te schakelen naar voedseloverschotten. Er wordt
geen bijdrage aan de ouders gevraagd, de kostprijs per portie inclusief levering is immers gelijk aan het

subsidiebedrag per portie. Karen kijkt met de directie het aantal leerlingen na zodat het contract nog
voor de herfstvakantie ondertekend kan worden.
Kan heeft bij Carrefour sponsoring gevraagd voor mandarijntjes voor de Sint (400 stuks).
•

Study Buddy’s

Peggy N heeft een exemplaar gemaakt. Behoudens enkele schoonheidsfoutjes lijkt dit prima. Juf
Femke zal het testen in de klas. Karen heeft als mogelijk alternatief een offerte aangevraagd bij ’t
magazijn (activiteitencentrum CGG). Marjolein suggereert om ook het anders positioneren van de
lessenaars te overwegen, bijvoorbeeld gericht naar een blinde muur.
•

Geiten

Er is één volwassen geit gestorven door een slecht eetpatroon. Ze mogen enkel nog hooi en “korrels”
eten. Juf Lien kocht een hooikorf aan van 35 EUR. De ouderraad is bereid deze kost te dragen.
•

Turn t-shirts

Juf Petra vraagt een opbergsysteem voor de voorraad turn t-shirts. Bij Carrefour staat een oplossing
voor 30 EUR. Zowel Christelle, Elsie als Marjolein kijken voor een alternatief. De ouderraad is bereid
ook deze kost te dragen.

Decretale ouderraad
•

Voorleesweek

Voor de kleuters valt de voorleesweek telkens zeer slecht: in de week van het grootouderfeest. De
leerkrachten van het lager moeten het nog grondig bespreken.
•

Veiligheid schoolomgeving

Het dossier dat de ouderraad bij de dienst mobiliteit indiende werd op woensdag 27/09 besproken op
de verkeerscommissie. Daar werd beslist dat heel de ‘wijk’ moest herbekeken worden, half november
zit de dienst mobiliteit hiervoor samen met de politie. Wij zullen ‘ten gepast tijden geïnformeerd en
betrokken worden’. Karen probeert op de hoogte te blijven.
•

Pilootproject onderwijs

De nieuwe toeleider is er (nog) niet, maar onthaler Sandra zal de taken voorlopig opnemen. Zij zal
aanwezig zijn op activiteiten van de school en op oudercontacten. Ook de gesprekken met elke gezin
van een nieuw ingeschreven leerling gebeuren. Op woe 8 november komt Sandra samen met Marie
(projectbegeleider) een keertje meedraaien bij de verdeling van het fruit.
•

Activiteiten op school na schooltijd

Op vraag van een ouder van een nieuwe leerling bekijken we of we na school activiteiten kunnen
opzetten. Het lijkt ons in eerste instantie niet evident omdat de bestaande infrastructuur er zich niet
toe leent maar de directie staat er wel voor open. Als eerste stap bekijken we of dit kan binnen de
verzekering van de school.
•

Foto

Volgende vergaderingen
Telkens om 20u op school: di 21/11, do 14/12, di 30/01, di 30/3, di 24/04, di 29/05, di 19/06

