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AGENDA
1. Opvolging vorig verslag
/
2. Woordje directeur
- Via Vlajo (Vlaamse jonge ondernemingen) volgen 3 mensen opleiding rond
evalueren en rapporteren. Volgend schooljaar zal een pedagogische studiedag
(27/9/2019) daarrond gewijd zijn en ook nog 3 personeelsvergaderingen. Gerdi wil
mogelijkheid geven aan ouders om dit mee te volgen (1 uit ouderraad, oudercomité en
externe ouder). Er zullen 8 rubrieken te evalueren zijn (doorzettingsvermogen,
plannen, …). Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen PGD (persoonsgebonden
doelstellingen zoals bv socio-emotionele ontwikkeling) en CGD (cultuurgebonden
doelstellingen zoals bv rekenen, taal).
- De luchtkwaliteitsmeters zijn binnen. Er komt één langs de straat en één op de
speelplaats. Gerdi vraagt technische ondersteuning, best aan elektricien vragen.
- Quiz: vive la tête heeft 5 jaar de quiz in elkaar gestoken maar zij doen dit niet meer.
Gerdi heeft een nieuw team (Christoph Provoost met enkele vrienden) gevonden die
de quiz in elkaar wil steken maar dit vraagt tijd dus daarom onmogelijk om die quiz
heel veel te vervroegen. Voor ons hoeft dit ook niet, een weekje verschil met onze
ouderfuif is ook al goed.
- De belijning van de sportvloer is voltooid. Mensen hebben een warm en goed gevoel
in de sportzaal.
- STEM: Er is meer dan 3000 euro sponsoring. Daarmee werden reeds tafels en
stoelen aangekocht. Een reclamebureau in Rumbeke is betrokken voor sponsoring te
zoeken. Na Nieuwjaar gaan ze van start, in februari is er officiële opening.
Er is 25 000 euro steun van Arhus (de STEM-materialen zelf). Het is een lerend
netwerk met verschillende scholen.
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- Vensters aan de straatkant (die half open zijn) zijn toch niet zo veilig. Er worden 2
offertes gevraagd aan specialisten. Eén offerte draait rond de 2500 euro. Dit schooljaar
moet dit nog in orde komen.
- Voor de middagorganisatie is er een nieuwe aanwinst: Sybille Alleman. Het
uitgangspunt bij de organisatie is dat de kleuters de zwakste gebruikers zijn.
Veel kinderen vinden het jammer dat er niet meer gevoetbald kan worden.
We vragen ons af of de begeleiders ’s middags zicht hebben op wie betaald heeft voor
een warme maaltijd en wie dan ook correct aanschuift.
- Juf Charlotte wil minderen in uren dus vanaf januari zal er andere organisatie zijn,
juf Lore zal haar vervangen. Er volgt nog meer info.
- Verschillende aannemers komen nog langs voor de kerstvakantie voor offertes voor
de verbouwingen (vroegere peuter/1ste kleuterklassen krijgen een hygiënische cel en er
komt een circulatiegang, kelder wordt geïnjecteerd). Doel is om in maart/april te
starten en klaar te zijn tegen november/december 2019. Een kleuterklas zal verhuizen
naar de plusklas in nieuwbouw.
Brandtrap is pas over 2 jaar mogelijk.
In de Tassche starten de verbouwingen in januari. Er komen 3 extra klassen en een
leraarskamer. Er moeten 150 leerlingen kunnen les volgen, nu zijn dit er 90.
- Er is bevraging geweest aan 3-4-5-6de leerjaar omtrent de middagorganisatie. Dit is
positief.
- Quiz: is heel moeilijk om te verzetten. Gerdi zal nog een poging ondernemen.
3. Kasboek
Er zijn een aantal uitgaves gebeurd: fluo, cinematickets, cadeaubon geboorte. De
belijning werd nog niet betaald.
Er is sponsoring van Belfius opgekomen.
4. Project FLUO en verkeersveiligheid
- Er zijn nieuwe acties: voor lagere school komt er een spaarkaart. Deze wordt geplakt op
de agenda. Er zijn 12 controles en bij 10 stickers kan je inruilen voor een prijsje maar dat
VERSLAG OUDERRAAD

3

WERKJAAR 2018-2019

weten de leerlingen niet. Er moet nog gekeken worden voor prijsjes, voorstel om iets te
zoeken van 2 à 3 euro per prijsje. Er zijn ca 180 leerlingen. School heeft de stickers en de
kaarten voorzien. Er wordt nog een mail gestuurd met oproep om controles te helpen
uitvoeren want er zijn helpende handen tekort.
- Idee is er om met de kerstmarkt iets visueels te doen waarbij de kinderen meer zien
waarom ze een fluohesje moeten dragen. Doel is dat ze link leggen dat dit veiliger is in het
verkeer en dat ze dit niet moeten doen omdat ze dan een sticker krijgen.
- Er blijven ergernissen rond de K&R zone: Sevrine heeft mail gestuurd naar kabinet van
de burgemeester.
5. Schoolfeest en tombola
-

Trui stuurt een lijst door met alle winkels die we tot nu toe al vroegen om
sponsoring/prijsjes voor tombola. Bedoeling is dat iedereen die nog andere
winkels/bedrijven weet om sponsoring/prijsjes aan te vragen, deze aanvult op de lijst.
Dit is ook een warme oproep om prijzen te zoeken voor de tombola. Winkels waar je
vaste klant bent, durf gerust om prijzen vragen. Er volgt ook nog brief die je kan
gebruiken als bewijs indien winkels daarnaar vragen.

6. Terugkoppeling werkgroepen
Kerstdrink: Steven doet deze week de aankopen. Bruno D zal kijken voor kabels.
Leen Vdm kijkt om 2 grote thermoskannen van 2,5L te kopen via internet. Trui vraagt
aan juf Els om nog eens reclame te maken voor kerstdrink.
Kinderfuif: DJ ligt vast. We zullen werken met de term oudercafé ipv wachtcafé.
Lieven kan zorgen voor een laser, dit is 75 euro. Bruno D kijkt voor rookinstallatie.
Dirk L zal vergadering beleggen met de leden van de werkgroep omdat er een aantal
nieuwe leden tussen zitten. Trui stuurt mail naar juf Els met vraag om datum in
nieuwsbrief te plaatsen.
Ouderfuif: geen updates.
Aantrekkelijk maken start schooljaar: Werkgroepje zal ideeën uitwerken. Trui
stuurt mail naar Heidi met de leden van dit werkgroepje en Heidi nodigt uit voor eerste
vergadering.
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7. Schoolraad
Leen en Sevrine konden niet gaan. De puntjes kwamen overeen met woordje van
directeur.
8. Volgende vergadering
- Dinsdag 22 januari
-Drankje: ???

Hapje: Leander

!!! 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
- We zouden een ouderavond willen organiseren met thema ‘internet en
cybersecurity’. Dirk en Benoni nemen dit op zich.
- Er zou poging tot inbraak geweest zijn op nacht van 16 en 17 november.
- LO
- We zouden met onze laatste projecten (bv nieuwe sportzaal, toestellen tuin en
speelplaats,...) naar buiten willen komen via de media. Mensen die
contactgegevens hebben van de lokale pers sturen die door naar Trui.
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