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Verslag vergadering 24 september 2014.
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1. Verwelkoming / nieuwe leden / (her) verkiezing voorzitter en penningmeester:
-

Cees blijft voorzitter en neemt (bij gebrek aan kandidaten) ook de functie
van penningmeester op.
Geen nieuwe leden. Oproep om mensen aan te spreken. Bij info-avond
kleuters zal de ouderraad (Cees/Koen) zich in de toekomst kort even
komen voorstellen.

2. Verslag vorige vergadering: geen verdere opmerkingen
-

Vergadering met schepen Carine Couwenberg, directeur Erik, juf Miek, juf
Anit, Cees en Koen:
Overkapping zandbak: tegen échte zon (2015) zal er een oplossing zijn.
Vertegenwoordiger is geweest, gaat prijsofferte maken van een aantal
systemen.

-

Geen tweede oudercontact, er wordt wel bekeken om de datum eventueel
te verplaatsen, eventueel ook meerdere avonden i.p.v. middagen. Er zal

zeker één lange avond bij zijn, nu zal het in de week van 19 januari
doorgaan. De Sito-toetsen worden verschoven zodat ze nog besproken
kunnen worden op het oudercontact.
Voortaan zal er jaarlijks met het dagelijks bestuur en de directie een
vergadering zijn met de schepen van onderwijs.
3. Kasverslag: saldo op 1/9: € 5705,43
Omzet opendeur € 881,60 - € 567,03= € 314,57
4. Evaluatie laatste activiteiten
Receptie 6e leerjaar: staantafels voorzien, andere spoelbak graag

-

- (Afscheids)feestje voor het zesde leerjaar: wanneer iedereen uiteraard is
uitgenodigd, dan kan er gerekend worden op €5 per kind vanuit de
ouderraad. De school/ouderraad draagt GEEN verantwoordelijkheid bij
ongevallen.
- Bezoek kinderen uit Naaldwijk: uitstekend verlopen, frietjes gegeten aan
de voetbal, drankje+vleesje. De dag misschien iets minder druk plannen,
een beetje vrije tijd voorzien om vrij te spelen.
- Opendeur 30 augustus: te weinig glazen (Koen gaat dit jaar ook prijs
vragen bij een andere brouwer.)
- Vraag stellen in een brief naar ouders om vanuit elke klas één
klasverantwoordelijke aan te stellen die dan in de ouderraad zal zetelen.
 Inge zal deze brief opstellen en bezorgen aan Erik/Miek, deze zal worden
meegegeven met de nieuwsbrief voorafgaand aan de volgende vergadering.
 Inge bezorgt de ledenlijst aan Erik.
 Erik zal de mensen oplijsten die al in de ouderraad zitten en van welke klassen er
al een vertegenwoordiging is. (Deze vertegenwoordigers worden opgenomen in de
brief.)
-

Bekendheid geven aan de ouderraad: Klein rubriekje op de website?
Flyer met o.a. e-mailadres van de ouderraad?

 Cees mailt dit door aan Erik.
5. Verkeerssituatie :
-

In de hal afhalen zodat er meer controle is, er komt ook nog een verdeling
voetpad/fietspad. Situatie is fel verbeterd tegenover de eerste weken.
Bij de kleuters wordt er nog gefietst, is gevaarlijk.

-

-

Oversteek aan de slager: brigadier kan ’s morgens beter aan de kant van
St. Jan gaan staan dan aan de slager, zo kan hij/zij de kinderen ’s
morgens tegenhouden.
Bij Van Raak is het een gevaarlijk punt. Zebrapad ter hoogte van de Oude
Kerkweg?

 Ann informeert bij schepen Patrick Van den Borne.
6. Fietsenstalling: is nu niet afgesloten, fietsenstalling gaat binnen de
omheining komen, is reeds goedgekeurd door het college.
7. Besteding bedrag voor klasinrichting: foto’s met aangekochte materialen
 Leerkrachten verzamelen bonnetjes tegen de volgende ouderraad.
Er is een sponsor gevonden voor 4 i-pads hier in de Verrekijker en 2 in
Ravels-Eel. Bingel kan nu op elke computer draaien.
9. Schoolnieuws
- In mei van het vorige schooljaar is een prognose gemaakt van het aantal
verwachte leerlingen, directeur was daarbij nogal positief ingesteld. Op 1
oktober blijken er 10 lln. minder dan verwacht in de LS, dit betekent dat er ook
10 lestijden minder zullen zijn.
Dit zal in het tweede leerjaar gevolgen hebben. Juf Gerd komt op donderdag
en vrijdag. Juf Anit zal niet langer in het tweede leerjaar staan. De kinderen
van het tweede zitten ook een aantal uren samen.
- KS terug een sterke groei in leerlingenaantal.
- Zeer leuk in de nieuwe school, rust, ruimte, licht. Trap naar boven bij de
kleuters: gaat heel goed!
10. Planning activiteiten van dit schooljaar
- Boekenbeurs: er is een werkgroep ‘lezen’ opgericht, er is nog niet beslist of
de boekenbeurs dit jaar wordt ingericht.
- Bezoek Sint : vrijdag 5 december, Jan Dries wil nog steeds Sint zijn. Anit
zorgt voor pieten, zeker May erbij vragen, is de trekker. Strooipieten op 2
december. Margriet gaat mee.
 Eventueel 5 pietenpakken aankopen ? (Cindy en Ann zitten in de werkgroep.)
-

Playback : Januari 16: ‘Weelde got talent’. (Cindy, Koen, Anit, Ilse(?),
Inge)

 Samenkomst op donderdag, 2 oktober om 20u in de Verrekijker
-

Schoolfeest 7 juni

 Podium en nadarhekken bestellen
-

Kriebelteam : luizencontrole: luizenvrij
Fruit:

 225 euro overmaken voor het fruit
11. Rondvraag:
- Sjaaltjes voor in de KS: stof gekocht, helpende handen om te komen knippen en
eventueel ook te naaien. Uithangen met vraag naar helpende handen. Sjaaltjes in de
kleuren van de klas.
- Project: Boeken /lezen
- Leerkrachtenteam gaat het komende schooljaar werken aan ‘ visie en prioriteiten’.
(tijdens conferenties)
- Grootoudersfeest op 23 en 24 maart, volgend schooljaar terug een ontbijt met
grootouders. Samen overleggen met de lkr.
- Toegankelijkheid tot de ganse school ’s avonds (?!)
- Kledinginzameling: opbrengst 900 euro, mag in de toekomst niet meer.
- Volgende vergaderingen op 26/11, 4/2, 29/4 en 17/6

Verslag: Inge Thielemans

