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AGENDA
1. Opvolging vorig verslag
/
2. Woordje directeur
- Gerdi heeft ondertussen de factuur van de nieuwe sportvloer ontvangen. De betaling
door de ouderraad kan uitgevoerd worden.
Nogmaals in naam van de leerkrachten een dank je wel voor de nieuwe vloer. Het is
een plezier om op de nieuwe vloer les te geven.
Het aanbrengen van de lijnen voor de verschillende sportvelden is in de herfstvakantie
ingepland.
Er is nog een kleine insijpeling van water rechts in de hoek. Dit komt door de
werkzaamheden van de nieuwbouw. De volledige herstelling is ten koste van BAM.
- Juf Valérie werkte samen met Lode Demey, klimaat deskundige voor stad Roeselare,
aan het project curieuze neuzen. Dit gaat over de luchtkwaliteit in de school en zijn
omgeving. Er werden continu metingen gedaan in 3 scholen in Roeselare. Dit waren
De Plataan, MPI Sterrebos en de Spanjeschool. De luchtkwaliteit gaf ons een goed
resultaat, beter dan verwacht. Door de actie van vorig jaar kon de Spanjeschool
investeren in de aankoop van 8 kinderfietsen, 4 volwassenfietsen en een fietskar.
Deze kunnen ingezet worden tijdens een klasuitstap in de buurt.
Ivm het klimaat is er ook een actie in Roeselare om meer metingen te kunnen
uitvoeren ivm fijnstof en luchtkwaliteit. Hiervoor is er een vergadering geweest om te
zien wat kon gebeuren in school.
Er zullen 2 toestellen geplaatst worden, één aan de straatzijde en een andere op de
speelplaats om continu de metingen uit te voeren en door te sturen naar een centraal
platform dat geraadpleegd kan worden om de waarden op te volgen.
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Een tweede initiatief is er van Mirom waarbij de school ook zal nakijken wat er
precies verwacht wordt om hier ook in mee te stappen. Hier stond zelfs financiële
steun tegenover indien de voorwaarden vervuld konden worden.
Als laatst was er nog een extern initiatief. De verantwoordelijke van stad Roeselare
zou nazien of hier nog kon ingestapt worden voor dit jaar, maar dacht dat het volzet
was en het voor volgende jaar zou moeten zijn.
- Binnenkort verschijnt er in het tijdschrift “Fors” een artikel over de methode die de
Spanjeschool heeft uitgewerkt in verband met begrijpend lezen. Vroeger werden er 2
metingen gedaan in de loop van de 6 lagere schooljaren. Nu naar het einde van het 2de,
4de en 6de leerjaar. Er wordt meer tijd gemaakt voor lezen in de klas. Dit zorgt voor
meer winst op alle vlakken. Veel lezen maakt lezen leuker.
- Lego lab wordt geopend in de Tassche school.
- We mochten ook nog een dank je wel ontvangen voor de attentie die we als
ouderraad hadden aangeboden voor “de dag van de leerkracht”.
- De STEM-verantwoordelijken worden Meester Manfred en Juf Darline.
- Looptrail? Zou dit haalbaar zijn? Zeker een groot evenement waar veel komt bij
kijken. Er wordt verder over nagedacht.
- De geplande quiz van de Spanjeschool wordt misschien nog verzet van datum. Gerdi
is hiervoor nog in onderhandeling.

3. Kasboek
Geen opmerkingen
4. Verkiezing bestuurslid
Er werd een nieuw gecoöpteerd lid voor de ouderraad verkozen. Kandidaten waren
Steven Dewulf en Benoni Caenepeel. Deze laatst genoemde werd verkozen door de leden
van de ouderraad.
5. Project FLUO en verkeersveiligheid
- Werkgroep Fluo is opgestart. Leen Van De Maele helpt graag mee.
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- Alle kinderen in het eerste leerjaar kregen reeds een boekentashoes aangeboden door de
ouderraad. Na de herfstvakantie gaan de fluocontroles weer van start.
6. Vloer sporthal
Zie woordje directeur
7. Pannenkoekenverkoop
- De jaarlijkse pannenkoeken verkoop was ook dit jaar weer een groot succes.
We voorzien de ophaling tegen 7u bij Pannenkoeken Dries in Ledegem. Samen met vele
leden van de ouderraad zullen we de pannenkoeken verdelen en klaarzetten voor afhaling.
8. Evaluatie dag van de leerkracht
- Er werden een 8-tal taarten gebakken door de leden voor de leerkrachten. Er was een
ruim aanbod van smaken.
9. Evaluatie teamactiviteit
- De aanwezigen vonden het eten lekker, voldoende en gezellig.
10. Verdeling werkgroepen
Gedurende het schooljaar voorzien we voor onze activiteiten verschillende werkgroepen.
Er werd een verdeling opgemaakt voor de werkgroepen. Iedereen die zich geroepen
voelt om aan een activiteit mee te werken kon zijn naam opgeven.
Fluo: Valérie, Leen Van De Maele, Sally, Leen Lannoy, Sam
Kerstdrink: Davy Verbrugghe, Steven, Sam, Davy Decottignies, (Valérie)
Kinderfuif: Trui, Benoni, Nathalie, Dirk, Caroline, Davy D., Davy V., Nele
Vanhaelewyn,
Ouderfuif: Leen L., Mieke, Davy D. Davy V. Sévrine, Sally, Heidi, Valérie
1ste communie receptie: Nele O., Christoph, Valérie
Start schooljaar: Benoni, Nathalie, Caroline, Steven, Heidi, Valérie
Looptrail: …..
Vormingsavond: Dirk, Benoni
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11. Schoolraad
/
12. Volgende vergadering
- Dinsdag 13 november 2018
-Drankje: Ouderraad en Davy D

Hapje: Sally

!!! Door de grote groep verdelen we de drank over 2 mensen. De mensen die
verantwoordelijk zijn voor hapje en drankje komen tegen ca 19u50 naar de
vergadering zodat de drank kan klaargezet worden aan de inkom en de hapjes op
tafel. Iedereen die toekomt, neemt een drankje en zo hopen we stipt om 20u te
kunnen starten met de vergadering want we zouden graag telkens om 22u
kunnen afsluiten. !!!
Indien je plots toch niet kan aanwezig zijn op vergadering waarbij je drankje of
hapje ging voorzien, graag zelf wisselen met iemand.
10. Varia
Volgend jaar schenken we “De dag van de opvang” ook de nodige aandacht. Dit valt
precies 1 week na “De dag van de leerkracht”.
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