Ouderraad 6 november: verslag
Aanwezige ouders: Christelle, Sofie, Anneleen, Evelien, Kristof, Björn, Firdevs, Myriam, Karen
Verontschuldigd: Evelien, Joeri, Elsie, Marjolein
Afwezig: Peggy N.
Aanwezigen schoolteam: Kelly, Silke

Decretale ouderraad
•

Samenstelling ouderraad schooljaar 2018-2019

Het huishoudelijk reglement wordt kort overlopen, de nieuwe ouder Myriam krijgt een kopie mee. De
ledenlijst wordt geactualiseerd en bij het verslag gevoegd. Anneleen is bereid de rol van secretaris op
zich te nemen, Evelien en Karen blijven respectievelijk penningmeester en voorzitter.
Het financieel verslag 2017-2018 wordt geagendeerd op de volgende vergadering.

•

Resultaat promobriefje en leestuin

Het document “helpende handen” werd aangepast en verspreid in de boekentassen. Dit leverde een
aantal nieuwe schilouders op. Belangrijk is hen te blijven aanspreken / uitnodigen.
Het briefje m.b.t. de leestuin leverde twee oma’s op die ondersteuning zullen bieden in de leestuin.

•

Hergebruik turn T-shirts

We hadden voorgesteld om op de brief ook op te nemen dat turn T-shirts in goede staat die te klein
geworden zijn, mogen worden binnengebracht. Doel is deze door de directie te laten uitdelen aan
gezinnen met een Uitpas aan kansentarief. Het briefje is echter vertrokken zonder deze vermelding,
volgend jaar moeten we dit tijdig aan het secretariaat doorgeven.
De vraag om oude zwemspullen mee te brengen werd positief ontvangen en leverde extra zwemgerief
op, zowel bij de kleuters als in het lager.

•

Sportsnack

Het initiatief wordt hernomen, met dezelfde scholen. De periode waarin dit zal plaatsvinden, moet nog
worden afgesproken.
Infano organiseert op vrijdag 23 november een sportieve opvang tussen 15u30 en 17u30. Karen
informeert bij de directie / Infano of dit project “sportplaneet” uitgebreid kan worden.

•

Verkeersveiligheid

De zebrapaden op de Denderhoutembaan werden geschilderd. Het is wachten op de plaatsing van
snelheidsremmers. Dit werd door de stadsdiensten uitbesteed aan een externe firma.

•

Tarieven busvervoer activiteiten

De ouderraad neemt één keer per schooljaar de kost van het busvervoer voor zijn rekening. Het is
uiteraard niet mogelijk om dit voor alle activiteiten te doen. In de mate van het mogelijke doet de
school reeds beroep op het (gratis) openbaar vervoer: met de kleuters naar de bibliotheek, met
leerlingen lager MOS-schakelbezoeken (vb appelpluk, uitstap naar het bos).
Aangezien de kosten voor het huren van een bus hoog oplopen, willen we mee nadenken over
alternatieven.

Feitelijke ouderraad
•

Oog voor lekkers

De verdeling van de melk liep de eerste keer vlot, na de vakantie ging het moeilijker. Hopelijk zijn we
nu vertrokken. Belangrijk is dat de vuile bekers en de lege brikken voor de speeltijd worden
teruggebracht. Na de speeltijd kan elke leerkracht dan de eigen bekers terug meenemen naar de klas.
De voorziene portie per kind bleek veel te groot. Daarom werden de porties verminderd/vaak zelfs
gehalveerd, waardoor we de melk meer dan de voorziene 20 schoolweken zullen kunnen aanbieden.
We vonden geen sponsor meer maar vermoedelijk hebben we sowieso voldoende melk voor het hele
schooljaar.
Er werden 12 bussen sojamelk aangekocht, om ook kinderen met lactose intolerante melk te kunnen
aanbieden. De ouderraad neemt deze kost (9,48 EUR) voor zijn rekening.
Gezien er nog leerlingen zijn bijgekomen kopen we nog een 30-tal extra drinkbekers aan bij Ikea.

•

Appelverkoop herfst

Juf Jolien en meester Joeri gingen met het 5de leerjaar op bedrijfsbezoek bij Luc Billens in Gooik.
Onderdeel van het bezoek was het plukken van appels. Dit ging zo vlot dat ze meer appels plukten dan
we verkocht hadden. Aangezien het een MOS-activiteit betreft, was het vervoer met de lijnbus gratis.
Omdat we de appels aankochten, was ook het bedrijfsbezoek zelf gratis voor de leerlingen. Er werden
700 kg appels verkocht, wat een winst van 829,65 EUR opleverde.
Dit initiatief wordt positief geëvalueerd. Voorstel is om het volgend schooljaar opnieuw te organiseren,
als vaste activiteit in het vijfde leerjaar. Er zou dan geen bloembollenverkoop meer zijn.
Er is ook de mogelijkheid om peren te verkopen. Deze kunnen we niet zelf plukken en zijn ook duurder
in aankoop. Over het al dan niet uitbreiden naar peren-verkoop wordt later op terug gekomen.
De eerste editie verliep zeker niet vlekkeloos. Er werden een aantal aandachtspunten opgesomd waar
we volgend jaar rekening mee moeten houden:
-

nakijken van communicatie die wordt meegegeven aan de leerlingen op leesbaarheid en
duidelijkheid;
opvolging van de bestellingen: elke klas had zijn eigen systeem. Dit kan worden gestroomlijnd;
niet voor iedereen haalbaar om appels te verdelen per individuele bestelling;
verdeling in de school: er was onvoldoende tijd om alles te controleren.

Concrete voorstellen ter verbetering:
-

brief aanpassen zodat de detaillijst mee terug naar de klas komt;
leerlingen brengen samen met de detaillijst zoveel mogelijk zakjes mee, wij zorgen voor
reserve zakjes;

-

per klas zorgt de klasleerkracht ervoor dat er voor elke deelbestelling een zakje wordt gemaakt
met daarop klas, naam leerling, naam klant, aantal kg appels;
deze zakjes worden per kind en per klas meegenomen naar het fruitbedrijf;
bij terugkomst op school controleert de klasleerkracht de zakjes met de detaillijst;
om hiervoor voldoende tijd te hebben stellen we het fruitbedrijf voor om op donderdag te
komen voor het bedrijfsbezoek en de appelpluk;
de ouderraad kan zo op donderdag de deelbestellingen ter plaatse klaarmaken en vervoeren
naar school, op vrijdag kan de controle in de klas gebeuren;
de leerlingen kunnen ter plaatse dan ook eerst het bedrijfsbezoek afronden en pas nadien
plukken;
Er zijn 4 weegschalen ter plaatse, 700 kg appels konden we vervoeren in 2 aanhangwagens;
Bananendozen kunnen gereserveerd worden bij Carrefour Ninove (ongeveer 15 kg appels per
doos)

De appelverkoop in de wijk door de 2de en 3de kleuterklas ging niet door. We hadden hiervoor 50 kg
appels voorzien maar die hadden we zo goed als allemaal nodig om foute verdelingen op het moment
zelf te corrigeren. Uiteraard hopen we dat dit volgend jaar wel lukt.

•

Bijdrage recepties 1ste communie en lentefeest

Omdat het lentefeest en de eerste communie niet op dezelfde dag vallen blijkt het wat gek om één
gezamenlijke receptie aan te bieden op school. Tot op heden gebeurde dit aansluitend op de viering
van de eerste communie. Voor de receptie op school werden de eerste zes genodigden per feesteling
gratis ontvangen, voor de receptie aansluitend op het lentefeest moest er voor elke genodigde betaald
worden.
Het lijkt ons dan ook correct om beide recepties volledig op te splitsen maar ervoor te zorgen dat de
financiële regeling voor beide vieringen dezelfde is. Aangezien de directie vreest dat met dit voorstel
de kosten voor de school zullen oplopen besluiten we de kosten te delen, m.a.w. de ouderraad betaald
van beide recepties de helft en de school de andere helft.
We ramen de kost voor de ouderraad voor 2019 in totaal op 245,00 EUR. We stellen voor dat juf Els
(verantwoordelijke receptie communie) en juf Silke (N.C. Zedenleer) even samenzitten om de kosten
te overlopen. Misschien kunnen er zelfs deels gezamenlijke aankopen gedaan worden om zo de
uitgaven te rationaliseren.

•

Spaghetti en croquefestijn 14/12

Er wordt besloten dat de ouderraad dit jaar geen aparte tent zal opstellen waarin aperitief wordt
geschonken. Dit gezien het relatief beperkte succes van dit initiatief vorig jaar, het vele werk en de
grote werklast voor het schoolteam voor het eigenlijke festijn. Op deze manier zijn de leden van de
ouderraad immers beschikbaar om ingezet te worden door de werkgroep spaghettifestijn.
Christelle, Myriam, Karen en Anneleen komen alvast vrijdag 14/12 de hele dag meehelpen met de
voorbereidingen. Daarnaast zoeken we nog 4 helpers voor de afwas.

•

Varia

Er wordt gevraagd naar een overzicht van alle geldinzamelacties + timing. Karen brengt dit volgende
vergadering mee.
Er wordt voorgesteld om de fluohesjes met de naam en het logo van de school voor verkoop aan te
bieden. Dit kan ook worden opgenomen in het initiatief om te kleine hesjes binnen te brengen op de
school, zodat deze mee kunnen worden aangeboden met de turn-shirts. Eventueel ook doortrekken
naar de rugzakjes en petten.
We bestellen bij juf Astrid nog een T-shirt voor Björn en één voor Myriam.

Volgende vergadering dinsdag 4 december

