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AGENDA
1. Opvolging vorig verslag
/
2. Woordje directeur
- Een grote dankjewel voor de nieuwe sportvloer
- Verwelkoming aan de nieuwe leden: Caroline, Davy, Davy en Natalie.
- De Spanjeschool zit niet in het parcours van de 11-trail en daarom zou Gerdi
graag zelf een trail organiseren die door de Spanjeschool, De Tassche en de
havenbedrijven loopt.

Een voorstel van datum is een beetje voor de grote

vakantie. Dit zou dan samen georganiseerd kunnen worden door de ouderraad
Spanjeschool, oudercomité De Tassche, de scholen zelf en de havenbedrijven. Dit
lijkt ons een heel leuk initiatief. Er zal gehoord worden bij de loopclub maar het
zal niet eenvoudig zijn om een datum te vinden want er zijn heel veel
loopevenementen in Roeselare en omgeving, voor de grote vakantie heb je ook
communies, schoolfeesten, proeven,…
- Morgen zit Gerdi samen met Francis en daarna met Arhus voor verdere
uitwerking samenwerkingsovereenkomst tussen Arkorum en Arhus over STEMlab. Op 20/9 is er voorstelling aan alle scholen. Van 1/10 tot 31/12 wordt het lab
opengesteld voor toonmomenten voor andere scholen. In de Spanjeschool zijn
meester Manfred en juf Darline verantwoordelijk voor lagere school, voor de
kleuters is dit juf Anouk.
- De school is op zoek naar tweedehands laptops voor kinderen die moeite
hebben met taal en beter via de computer werken alsook voor in de klassen extra
te gebruiken. Een stuk of 6 à 7 maar als het er meer zijn, is dit zeker ook geen
probleem.
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- Ingrid die vroeger in de opvang stond zal zeker nog afwezig zijn tot eind
december. Juf Valerie werd deze week vervangen door juf Eveline wegens ziekte.
Juf Emely Schellens werkt in Spanjeschool voor zeker 1 jaar.
- Er komt een vraag van ouders of er ook een fiets (wandel) rij kan komen die de
kinderen helpt oversteken aan de Ardooisesteenweg. Dit zal besproken worden.
De school wil kinderen (en ouders) stimuleren om zoveel mogelijk te voet of met
de fiets naar school te komen en men heeft fietsen kunnen aankopen door mee te
werken aan het klimaatproject.
- Fietsenstalling: ondanks dat 4de, 5de en 6de leerjaar al in de tuin parkeren, blijft
het chaotisch in de nieuwe fietsenstalling omdat kleine en grote (wsch dan van
leerkrachten) fietsen door elkaar staan. Voor de kindjes is het soms moeilijk om
zelf hun fiets weg te zetten of uit te halen.
- De jaarkalender is klaar en kan op website geraadpleegd worden. Hij zal ook
digitaal verstuurd worden.
3. Kasboek
- We hebben juist iets te kort om de sportvloer te betalen maar met de verkoop van
de pannenkoeken komt dit in orde.
- Er moet nog 90 euro betaald worden aan VCOV.
4. Vloer sporthal
- We bedanken Leander om de voortrekkersrol op te nemen voor de nieuwe
sportvloer.
- richtlijnen opstellen wat wel en niet mag, eventueel met picto’s. Dit met de
bedoeling dat het duidelijk is voor iedereen die in sportzaal komt. We hangen deze
aan de deur en in de zaal. We geven ook richtlijnen mee aan externen die de zaal
huren. Leander vraagt na bij leverancier of er nog richtlijnen zijn. Met de nieuwe
vloer bemerking of de prijs om zaal te huren omhoog kan maar de prijzen zouden
blijkbaar vast liggen.
- Belijning gebeurt eind september.
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- Vertegenwoordiger van reinigingsproducten van de school zal op de hoogte moeten
zijn van de producten die gebruikt mogen worden voor de sportvloer.
5. Project FLUO en verkeersveiligheid
- Juf Els is voor school nog altijd lid van de fluowerkgroep.
- Er kan geen schoolstraat komen anders komt de kinderopvang hocus-pocus in
de problemen. Met de strapdag wordt de straat wel een stuk afgesloten.
- Oproep voor nieuwe leden vanuit de ouderraad voor in de werkgroep. Leen
Vandemaele, Sally en Leen Lannoy willen aansluiten.
- het parkeren in de K&R zone blijft een probleem.
6. Dag van de leerkracht
Dit is op 5 oktober. Voorstel is dat sommige leden een taart bakken. Trui stuurt
mail rond met de vraag wie er allemaal wil bakken.
7. Pannenkoekenverkoop
- Maandag 8 oktober best de brief meegeven naar ouders, vragen om op gekleurd
papier te printen. Tegen 17/10 laten betalen en op 24/10 worden de
pannenkoeken meegegeven.

Vermelden op de brief dat grote bestellingen

kunnen afgehaald worden vanaf 10u.
- Op brief vermelden wat we gedaan hebben met de opbrengst van vorig jaar
(nieuwe sportvloer) en dat geld dit jaar zal gebruikt worden voor de afwerking
van vloer + investeren in mobiele computerklas.
- Rekeningnummer op de 2 delen van de brief vermelden zodat als ze strookje
inleveren nog altijd het rekeningnummer zichtbaar is.

8. Data volgende vergaderingen
Woensdag 17/10 (is gewijzigd!!), Dinsdag 13/11, Woensdag 5/12, Dinsdag 22/1,
Woensdag 20/2, Dinsdag 19/3, Woensdag 24/4, Dinsdag 14/5, Woensdag 12/6
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9. Andere belangrijke data
- 5 oktober: teambuilding
- 21 december: kerstdronk
- 16 februari 2019: kinderfuif
- 23 maart 2019: ouderfuif
- 19 mei 2019: schoolfeest
- 22 juni 2019: afsluit BBQ
10. Ledenwerving
Op 26/9 en 3/10 is er infomoment voor de kleuters. Dan is het de gelegenheid om
woordje te doen van de ouderraad.
11. Schoolraad
- Sevrine vervangt Ellen in de schoolraad.
- Alle klassen hebben team-teaching behalve het 1ste leerjaar. In het 2de lj gaat dit
over 19 uren, in 3de en 4de lj over 12u, in het 5de lj weten we niet en in 6de lj 8
uren.
- Nieuw leerplan ‘ZIL’ moet geïmplanteerd worden.
- De Tassche: school hoeft in principe niet helft te betalen in grensmuur want
oorzaak ligt bij stad.
- Legolab Tassche werd in 3D gepaintbrushed.
- Oudercontact in oktober wordt afgeschaft op vraag van de leerkrachten. Ouders
zijn bezorgd dat pas in december een eerste oudercontact zal plaats vinden.
Moesten er toch problemen zijn, zullen de ouders wel vroeger uitgenodigd
worden dus geen nieuws is goed nieuws.
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12. Volgende vergadering
- Woensdag 17 oktober 2018 (is een wijziging !!)
-Drankje: Davy V en Sam

Hapje: Caroline

!!! Verandering afspraken: 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. De lijst zal nog doorgemaild
worden.
10. Varia
- Doordat Ellen weg is en Trui reeds verslagen maakte van de ouderraad zal Trui
de secretaris worden van de ouderraad. Daardoor hebben we een nieuw
gecoöpteerd bestuurslid nodig. Kandidaten sturen een mail naar Leen Lannoy ten
laatste 3 dagen voor de volgende vergadering dus tegen zondag 14 oktober.
- start schooljaar aantrekkelijker maken: we plaatsen dit op de agenda van de
vergadering op 14/05.
- warme maaltijden waren de eerste 2 dagen te laat, nu is het in orde.
- ondertussen zijn we al met een grote groep en is dit ideaal om de taken wat te
verdelen want voor de activiteiten hebben we mensen nodig die helpen
voorbereiden en dan dag zelf ook nog helpende handen natuurlijk. Dit zijn de
activiteiten waarvoor we volk nodig hebben:
Pannenkoeken (geld tellen en pannenkoeken verdelen dag zelf), kerstdrink,
kinderfuif, ouderfuif, receptie 1ste communie, start schooljaar (nieuw), schooltrail
(nieuw).
Werkgroep fluo zoekt ook nog helpende handen.
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Iedereen kan al eens nadenken wat hij/zij ziet zitten en volgende vergadering
laten we lijst doorgaan waarop je naam kan aanvullen.
Let wel: voor kinderfuif en ouderfuif hebben we liefst zoveel mogelijk
aanwezigheid. Werk komt natuurlijk op de eerste plaats en er kunnen altijd eens
activiteiten samenvallen of onvoorziene omstandigheden zijn maar hou liefst
deze datums al vrij in je agenda.
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