Ouderraad 29 mei verslag
Aanwezige ouders: Elsie, Christelle, Sofie, Peggy J, Firdevs, Kristof, Karen
Verontschuldigd: Evelien, Anneleen, Marjolein
Afwezig: Peggy N, Kurt, Björn
Aanwezigen schoolteam: Joeri, Lien, Lieselotte

Feitelijke ouderraad
•

Sponsorloop

De brieven werden uitgedeeld. Karen haalt ze aanstaande maandag op in de klassen. Woensdag
worden de verkeersborden gebracht, die moeten zeker die dag geplaatst worden. Dit kunnen de
schilouders doen.
Op vrijdag verwachten we alle helpers om 12u30 op school. Dit voor het afzetten van de straten, het
klaarleggen van de elastiekjes, de bananen en de medailles. Om 13u15 beginnen de kleuters, gevolgd
door de onderbouw om 13u50 en de bovenbouw om 14u35. Om 15u20 starten we met opruimen.
Elke leerling brengt zijn eigen gevulde drinkbus mee, we voorzien een tafel per klas om ze op te zetten.
Karen haalt vooraf de bananen bij Carrefour, medailles en elastiekjes zijn reeds op school.
Opwarming: Petra
Uitdelen elastiekjes: Mien, Sofie, Gilbert, Evelien, Christelle
Uitdelen bananen: Peggy, Elsie
Uitdelen medailles: Joeri
Tellen elastiekjes: uitdelers, wordt door klasleerkracht op sponsorformulier geschreven + op klaslijst
(sponsorformulier wordt meegegeven aan leerling, klaslijst blijft op school)
We nodigen de pers (Ninof Media en HLN) uit. Hugo Baeyens wordt gevraagd foto’s te nemen.

•

Schoolfeest

Door de WK voetbalmatch is er geen andere keuze dan binnen het voetbalthema te werken. Een
schoolfeest met wandeling zou het schoolteam om de twee jaar willen organiseren.
Van 12u tot 14u doet elke klas een dansje op het podium. Om 14u wordt in de zaal de voetbalmatch
uitgezonden. Op de kleine speelplaats komen springkastelen en standjes met spelletjes. Leerlingen
kunnen deelnemen a.d.h.v. een speelkaart. In de Esdoornstraat ter hoogte van de hoofdingang zijn er
ook nog spelletjes. Op de grote speelplaats komt een groot opblaasbaar tafelvoetbalspel. Ook de toog,
een frituur incl. balletjes in tomatensaus, een ijsjesstand en een taart- en koffiestand komen op de
grote speelplaats.
Via een brief in alle boekentassen doet het schoolteam een oproep voor hulp op vrijdag na school om
alles klaar te zetten en om zaterdag vanaf 17u mee op te ruimen. Leden van de ouderraad die zich
hiervoor kunnen vrijmaken noteren dit op dit briefje.

Het schoolteam zoekt voor de dag zelf nog ondersteuning voor:
Stand ijsjes, koffie en taart:

12u-14u30 voorstel Yves, Christelle en Marjolein
14u30-17u voorstel Firdevs, Peggy J en Kristof

Garçon ter vervanging van leerkrachten die hun klas begeleiden op het podium:
12u-14u voorstel Sofie en Anneleen
Extra persoon achter de toog:
12u-14u30 voorstel Peggy N
14u30-17u voorstel Evelien
Karen springt bij waar nodig.

•

Oog voor lekkers

Via Oog voor Lekkers is het mogelijk om naast een fruit/groente subsidie, eveneens een subsidie voor
melk aan te vragen. Aangezien Peggy J en Sofie het haalbaar zien om elke week ook melk te verdelen
stellen we dit voor aan het schoolteam.
We kiezen ervoor om van maandag melkdag te maken en de schoolweek ’s ochtends te starten met
een beker melk. De ouderraad koopt de nodige drinkbekers aan.
De directie zorgt in de periode 3-21 september voor de deelnameverklaring, Karen bereidt het
document voor De Geuzehof voor.
Er wordt gevraagd begin september nogmaals een brief mee te geven dat er op woensdag geen koek
of ander tussendoortje meegebracht hoeft te worden.
•

T-shirts ouderraad

Via Juf Astrid kunnen we een t-shirt (vergelijkbaar met dit van het schoolteam) laten bedrukken met
naam en team ouderraad. De totale kostprijs bedraagt 10 EUR/stuk. Leden van de ouderraad die een
t-shirt wensen bezorgen het geld ten laatste op woensdag 6 juni aan Karen die de bestelling doorgeeft.
We kiezen voor groene t-shirts met zwarte letters.
•

Wafelfeest

Alles liep vlot en naar wens. Het briefje in de boekentas met effectieve werkuren was zeker zinvol.
De tombola liep goed met twee personen en een microfoon. We haalden 568 EUR op. Verminderd met
de kost aan vestiairebonnetjes komen we aan een winst van 562 EUR.

•

Onthaalrecepties

De directie vraagt of we bereid zijn om op zaterdag 1 september en maandag 3 september opnieuw
een receptie aan te bieden.
We spreken af om de receptie op zaterdag te laten aansluiten op het klasmoment, m.n. van 10u30 tot
12u. De receptie op maandag doen we voor het klasmoment, van 14u tot 14u30.
Karen werkt tegen volgende vergadering een voorstel uit met wat we kunnen aanbieden. Er wordt
gevraagd zeker koffie te voorzien.

De ouderraad voorziet om tijdens de klasmomenten rond te gaan ter kennismaking met en promotie
van de ouderraad.

•

Fondsenwerving

Het schoolteam heeft besloten volgend jaar geen taartenslag te organiseren. Afhankelijk van de
evaluatie van de sponsorloop wordt dit eventueel nog herzien. Dit jaar kon er dankzij de taartenslag
een evenwichtsparcours aangekocht worden voor de leerlingen van het lager. Het schoolteam rekent
op hulp van ouders om het op te zetten.

•

Schoolfoto’s

Deze laten dit jaar heel lang op zich wachten. De directie neemt contact op met de verantwoordelijke.

Decretale ouderraad
•

Opleiding gemachtigd opzichter

De opleiding heeft ondertussen plaatsgevonden. Door een communicatiefout werden de leden van de
ouderraad niet uitgenodigd. Het diensthoofd onderwijs is op de hoogte en zal erop toezien dat we
volgend schooljaar alsnog kunnen deelnemen.

•

Gebouwen

Het infobord aan de hoofdingang werd opnieuw geplaatst. Wanneer de schoolpoort gesloten is,
kunnen ouders echter niet lezen wat er uithangt. Voor de directie kan het dat Aminata of Karen de
schoolpoort openen op voorwaarde dat ze onmiddellijk weer dicht gaat als ze er zelf niet kunnen
blijven staan. Ook kunnen beiden ouders van kleuters erop wijzen dat ze de kleuteringang dienen te
gebruiken.

•

Onkruid Seringenstraat

Elsie signaleert ongenoegen van buurtbewoners over het onkruid in de Seringenstraat ter hoogte van
de leerkrachteningang. De directie geeft dit door aan de bevoegde stadsdienst.

•

Communicatie

We vragen uitdrukkelijk om over het algemeen veel vroeger te communiceren aan ouders. Twee
weken vooraf lijkt ons een minimum wanneer er materiaal gevraagd wordt. Concreet gaat het op dit
moment over kledij voor het dansje tijdens het schoolfeest. We begrijpen dat leerkrachten vaak nog
niet weten wat ze nodig zullen hebben echter, ouders moeten de tijd krijgen om het gevraagde te
kunnen aanschaffen en meegeven.
De infofolder – met daarop de lokale verlofdagen – is momenteel in druk en zal zeker tijdig bezorgd
worden.

•

Klassen schooljaar 2018-2019

De directie hoopt de eerste kleuterklas volgend schooljaar te kunnen splitsen. Mocht dit niet lukken,
starten de jongsten bij juf Astrid.

•

Boerderij/avontuur klassen

Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaat de eerste graad om de twee jaar op boerderij/avontuur klassen.
De eerste maal zal dit de derde week van september plaatsvinden.

•

Boomhutklas

Vanaf volgend schooljaar worden leerlingen die extra uitdagingen nodig hebben enkele uren samen
gebracht in een boomhutklas. De zorgleerkrachten zullen dit trekken en ook Karen wil zich hiervoor
engageren.

Volgende vergaderingen
Dinsdag 19/06

