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AGENDA 

 

1. Opvolging vorig verslag 

OK 

 

2. Woordje directeur  

- Onrust over scores LVS vorig jaar in derde leerjaar. Daardoor wil Gerdi toestaan 

dat de scores gezegd worden op oudercontacten aan ouders die dit wensen. Dit 

voor de ouders van kinderen in het huidige 3de lj en 4de lj. Normaal worden LVS 

scores niet meegedeeld. LVS zegt in feite meer dan gemiddeldes want dit gaat 

over testen over heel Vlaanderen. Gerdi zegt dat ze tevreden zijn als antwoord op 

de vraag die komt van een ouder of er verbetering is in vergelijking met vorig 

jaar. 

- Het bouwdossier van De Tassche is lopende maar in de Spanjeschool ligt het stil. 

Dit komt doordat er gestruikeld wordt over het bijbouwen aan de achterkant dat 

meer is dan 30m2 en dus verder komt dan de rooilijn. Nochtans hebben ze 

speciaal voor de verbouwingen die klassen leeg gemaakt maar de werken zullen 

niet voor september volgend schooljaar starten. 

- Op de vraag waar het geld naartoe gaat, komt de bemerking dat er een heel hoge 

energiefactuur is (25 000 euro in 2017). Dit komt vooral door de ventilatie. Er is 

een energie-expert mee bezig. 

- De kerstdronk in de fietsenstalling organiseren, werd als heel positief ervaren. 

Van sommige ouders komt de bemerking dat er weinig alternatief is voor mensen 

die geen warme dranken en/of alcohol drinken. Er is enkel water. De vraag is of 

er volgend jaar ook frisdrank moet voorzien worden en door wie. 

- Er is een nieuwe middagorganisatie. Veel ouders hebben dit reeds via hun 

kinderen gehoord en de reacties zijn heel positief, zowel van kinderen als ouders. 

Kinderen kunnen kiezen tussen een bouwklas, knutselklas, stille klas, voetbal. Er 
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is een beurtrol om te kiezen. Een grote dankjewel aan de leerkrachten die zich 

daarvoor enthousiast inzetten en een stukje van hun middagpauze opofferen. 

- Oproep van Gerdi aan alle ouders voor de kaarting 2 en 3 maart. Er is de 

voorbije jaren veel geïnvesteerd in de lagere school, de toekomstige inkomsten 

zou Gerdi aan de kleuterafdeling willen spenderen.  

- Voordracht faalangst: voorstel om dit in april te organiseren en open te stellen 

voor alle geïnteresseerden. Gerdi vindt dit ook een heel interessant onderwerp. 

Leen L spreekt met Gerdi een datum af. Er zou reclame gemaakt worden via 

facebook.  Gerdi zal ook de pedagogische coördinator op de hoogte brengen. Juf 

Els en meester Jean-Pierre zullen dit in arkorum ter sprake brengen.  

- Rebecca en Lindy helpen nu bij middagtoezicht en soms bij de kleuterklassen en 

dit via PWA en artikel 60 (via zorgbedrijf). Rebecca kan naar de kringwinkel in 

Ingelmunster gaan werken en Lindy moet ook weg. Er is al een vervanging 

beloofd vanuit zorgbedrijf.  

- Grootouderfeest is op 23 en 24 januari. Isabelle stuurt een mail naar Leen met 

de hulp die ze nodig hebben. Dit kan gaan van cupcakes maken tot bediening de 

dag zelf. Indien nodig kan een doodle opgesteld worden om te zien wie kan 

helpen. 

- K&R: vanuit school opteren ze om te investeren in middagtoezicht dan ’s 

morgens een kwartiertje vroeger aan de poort te staan. Dit is begrijpelijk maar 

we denken dat het dan wel zinvol zou zijn dat Gerdi of Jean-Pierre de 

foutparkeerders meer aanspreken. We vermoeden dat dit meer indruk zal maken 

dan ouders die elkaar berispen.  

- De bemerkingen rond de agenda werden besproken maar er werd nog geen 

beslissing genomen. De agenda kan echter niet telkens aangepast worden bij elke 

bemerking. Dit geeft ook niet op voor de werkgroep.   
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3. Kasboek 

Is niet aan bod gekomen 

 

4. Kinderfuif 

- Trui stelt doodle op voor shifts die dag. 

- Er moet rap werk gemaakt worden om reclame te maken naar de ouders toe. 

Leen zet alvast de info op facebook. Ik vraag aan secretariaat om mail te 

versturen naar alle ouders om kinderfuif kenbaar te maken. 

- Op 1 februari zullen Leen Vdm en Trui boodschappen doen. Leen L en Valerie 

kunnen helpen bij het uitladen. We geven een seintje wanneer we bijna aan 

school zijn. 

- Trui vraagt aan Dirk om entreekaartjes te maken. 

- Benoni kijkt of hij nog affiches van kinderfuif van vorig jaar heeft staan op schijf. 

 

5. Project FLUO 

- Het project loopt verder, geen nieuws. Er zijn reeds een aantal fluopopjes 

langs straat onthoofd en werden weggenomen. Dit kwam vooral door de 

storm. 

- De foto’s op de kerstmarkt waren een succes. 

 

6. Werkgroep teamteaching 

Geen verder nieuws. 

 

7. Werkgroep Sneukelroute 

- Sponsoring werd overlopen. 

- Tassche werd als goede stopplaats ervaren omdat de kinderen daar veilig 

kunnen spelen terwijl er gesneukeld wordt. 

- Idee kwam voor een springkasteel, eventueel op eindplaats (school dus). 

Christoph kan dit via zijn vrouw vragen die bij Euroshop werkt. 
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- Vrees is dat we niet allemaal in refter zullen kunnen zitten, in turnzaal hebben 

we geen faciliteiten meer. Idee komt om de bataviabus te gebruiken.  

- Nele VH vraagt na bij Skyline voor gadgets (prijsje voor elk kind dat deelneemt 

aan speurtocht) 

- Sally doet ook nog voorstel om te schminken. Dit lijkt ons een heel leuk idee. 

Wel beter dat er een aantal schminksters zijn en best in school voorzien. Tijdens 

de route zou dit voor teveel oponthoud zorgen. In school kunnen de kinderen 

kiezen of ze bij start of bij aankomst willen laten schminken. 

 

8. Schoolraad 

Geen nieuws 

 

9. Volgende vergadering 

- Dinsdag 20 februari 2018 

-Drankje en hapje: Maxim en Sally. 

 

       15. Varia 

/ 

 

 

 

 

 


