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AGENDA
•

Opvolging vorig verslag
- Fietsenstalling is reeds veel beter.
- Nog geen beslissing rond rij JP Monseréstraat.
- Persoon ’s middags helpt niet meer aan de K&R zone maar helpt ’s avonds bij de
rij van de Mandellaan.

•

Kasboek
- De centjes voor de sint zijn volledig gestort naar school.

•

Woordje directeur
- Toelevering maaltijden gebeurt vanuit 2 punten: Groenhove uit Torhout en
Sijsele. De Spanjeschool kreeg eerst toelevering vanuit Torhout en nu vanuit
Sijsele. De middagploeg krijgt cursus ‘hoe kinderen goed begeleiden bij het eten’.
- Kinderen van het 5de leerjaar krijgen tijdens de les van Juf Melanie typles. Ze
krijgen een link waarmee ze thuis verder kunnen oefenen. Juf Darline start in
januari met typlessen.

- Veel enthousiasme voor de warmste week. Er worden 2 bussen geregeld om
naar Wachtebeke te gaan.
- In Roeselare zijn er 3 scholen geselecteerd om klimaatschool te worden oa de
Spanjeschool. Juf Valerie van het 3de leerjaar trekt dit verhaal. Op 24/11 is er een
babbelbox op school, op 5/12 zal de school op de klimaattop de projecten MOS en
STEM voorstellen. De school kan 5000 euro krijgen van stad als ze winnen. In
2020 moet er 30% verbetering zijn van fijn stof en tegen 2030 moet er 70 %
verbetering zijn.
Greenpeace hangt buisjes om luchtkwaliteit te meten in 250 scholen. Opmerking
komt dat er aan de overkant van school veel stoven branden die zorgen voor
vuile lucht.
- Op 10 mei is er eerste communie. Er is iemand die ofwel op 10 mei ofwel op 12
mei receptie wil geven in school. Wij gebruiken de refter en speelplaats dus die
persoon zou beter op 12 mei receptie geven.
- De school krijgt subsidies als ze turnzaal ter beschikking stelt van gemeenschap.
KSV Roeselare heeft gevraagd om de turnzaal op dinsdag en woensdag te mogen
gebruiken: ok.
- Op de pedagogische studiedag morgen wordt het nieuwe leerplan ZILL
toegelicht.
- Voorstel is om op school typlessen te organiseren. Ergens anders bestaat dit
voor 170 euro voor 10 lessen en 25 euro voor gebruik typmachine. De lessen zijn
om de 2 weken.
- PWA: de mensen die voor of nog op 1/9/2017 zijn begonnen met werken,
mogen dit blijven doen tot aan hun pensioen. Als je na die datum gestart bent,
mag je maar 1 jaar werken.
- Fluitje in de eetzaal: er is een nieuwe aanpak nu. Er wordt niet meer om de
haverklap gefloten en er wordt meer structuur aangeboden.
- School heeft ook een werkgroep rond verkeersveiligheid die ook met jaarplan
werkt. K&R zone werkt niet om 16u om kinderen op te halen. Ook ’s morgens
tussen 8u en 8u15 verloopt het moeilijk omdat de school al open is maar er nog
geen juf staat, daardoor lopen veel ouders toch nog mee tot aan speelplaats.
- Vrijdag mogen ze naar Brugge voor subsidies voor STEM.

- Voorstel komt om een blaadje te hangen als de opvang in de esplanade doorgaat
ipv in de refter zodat de ouders weten waar ze hun kindje kunnen afhalen.
- In karrewiet was er reportage naar aanleiding van situatie Bart Depauw. In
school wordt er ook aandacht besteed aan relaties en seksualiteit maar een
school kan ook niet alles opvangen.
•

Pannenkoekenverkoop
- Dit is heel vlot verlopen. Voor herhaling vatbaar volgende jaren om grote
bestellingen in de refter te laten ophalen vanaf 10u.

•

Project FLUO
•

Om de ambassadeurs aan te duiden werden uiteindelijk naampjes getrokken.
Zo kwam er iemand uit die bijna nooit fluo aanheeft. Daarom zullen ze nu
werken met een fluocontract.

•

Bij de controles krijgen de leerlingen een gekleurd schijfje dat ze in een buis
mogen stoppen. De klas met procentueel de meeste schijfjes krijgt fludootje.
Deze actie loopt tot aan de paasvakantie.

•

Ambassadeurs die bij de fietsenstalling staan, spreken ook op het dragen van
een helm.

•

Iedere leerling krijgt een individuele spaarkaart waarop ze stickers kunnen
verzamelen. Deze actie loopt tot aan de krokusvakantie.

•

•

De fluopoppetjes hangen terug op.

•

Vraag om nog meer foto’s. Kunnen op facebook gezet worden.

Teambuilding
De teambuilding zal dit jaar alleen voor de ouderraad leden zijn en niet meer met
partner. Dit zal doorgaan op 8 december. We spreken af om 20u aan Mr.
Spaghetti om daar samen te eten. Leen stuurt nog een mail.

•

Veiligheid school & omgeving
- Griet Coppé heeft een mail teruggestuurd met antwoorden.
- Er zijn al een aantal veranderingen gebeurd: zebrapad, octopuspaal komt terug.

•

Werkgroep teamteaching
- De leden van de werkgroep zonder de leerkrachten hebben een bevraging
opgesteld. Dit zijn vragen waarvan we denken dat ze het meest leven bij andere
ouders. Deze bevraging werd doorgestuurd naar de andere leden van de
werkgroep van school. Zij proberen daar nu een antwoord op te geven dmv een
informatiebundel. Op 28 november wordt deze bundel door de gehele werkgroep
onder de loep genomen zodat het begrijpelijk is voor alle ouders.
•

Werkgroep Sneukelroute
- Leden van de werkgroep: Dirk, Christoph, Leander, Nele, Benoni en Steven
- De werkgroep is nog niet samengekomen.
- De vraag wordt gesteld of VCOV ook zou kunnen sponsoren.

•

Schoolraad
Niet aan bod gekomen

•

Speeltoestellen
De stickers van twister waren precies wat verbrokkeld. Er is iemand van de
firma langs gekomen. Het zijn blaasjes maar de stickers zijn niet kapot dus
voorlopig niets aan gedaan. Best verder in het oog houden.

•

Kerstdrink
- Voor stroom best navragen in school
- Steven, Leen en Ellen willen dit opvolgen en eventueel Valerie. Mensen die
nog willen aansluiten, mogen zich nog melden.

•

Kinderfuif
- DJ ligt vast
- Lieven en Trui willen alvast deel uitmaken van deze werkgroep. Graag nog
een aantal vrijwilligers.

•

Volgende vergadering

- Dinsdag 12 december
-Drankje en hapje: ??
15. Varia
- We bedanken Eveline Van Coillie voor het idee van de pralinetaart en de taart.
- Benoni heeft een mail gestuurd naar Gerdi ivm voorleessoftware voor kinderen
met lees- en schrijfproblemen.
- Steven brengt studie aan die bewijst dat een school eigenlijk de kerntaak heeft
om kinderen te laten ‘leren’ maar dat dit alsmaar minder gebeurt.
-Er wordt gevraagd om van uit elke werkgroep telkens het bestuur op de hoogte
te houden van de evoluties.

