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1. Verwelkoming: welkom aan Sandra en Evelien als nieuwe leden
2. Verslag vorige vergadering:
-

Voorstelling/promotie ouderraad op info-avond instappertjes is gebeurd,
misschien ook aansluiten bij de koffie voor het informele.
Geen verslagen van vorige vergaderingen op de website, ook te weinig info
betreffende schoolfeiten. (vrije dagen, nieuwsbrieven,…)
 Miek bekijkt dit verder.

3. Schoolnieuws:
-

Uit de resultaten van de ouderbevraging werden volgende prioriteiten (en
daaruit voortvloeiende de actiepunten voor het team) gehaald: sociale
vaardigheden / inzet van lkr. / uitstapjes en activiteiten / zorg / algemene
communicatie / gezondheid / kleinere klassen.

-

-

Keuze nieuwe rekenmethode: bedoeling is om over 2 schooljaren te starten
met een nieuwe rekenmethode. Een werkgroep en pedagogisch begeleider
zijn – op basis van het leerplan / de visie van het hele team – aan de slag
gegaan om tot een verantwoorde keuze te komen.
Er is budget om tablets te kopen, maar door problemen met wifi zijn deze nog
niet aangekocht. Komt uiteraard nog in orde.

4. Komende activiteiten:

-

Werkgroep (Ann en Cindy) : alles is in orde.
Sinterklaasoutfit en (5) pietenpakken werden aangekocht (€418 ).
Zakjes met snoepgoed (werden gevuld aangekocht), zonder chocolade
manneke, goed van prijs.
4/5/6 gaan naar de film, tickets worden door de lln. betaald, bus wordt door
ouderraad betaald. (  overschrijven € 360)


-

Sinterklaas

School’s got talent:

Van 1e tot 6e leerjaar, inschrijvingsformulieren krijgen ze 8 december mee.
Inschrijvingsformulieren binnenbrengen bij Koen.
Dit jaar: beurt aan de ouderraad om op te treden.
Er is geen plan B bij te weinig inschrijvingen.
Originaliteit/Uitvoering/presentatie worden beoordeeld
Verzekering voor ouderraad?
 Koen informeert hiernaar.

-

Nieuwe formule, lln. zijn misschien nog wat onzeker over wàt te doen.
 Lkr. maken nog reclame en stimuleren/motiveren de lln.

-

Helpende handen? Tot nogtoe 1 briefje binnen gekregen. Niet alle ouders
blijken de brief gekregen te hebben, sommige hebben de achterkant niet
gelezen.
 Miek: Briefje ‘helpende handen’ wordt opnieuw aan de ouders bezorgd.

-

Werklijst wordt nu alvast doorgegeven. Wie kan?
 Volgende vergadering 15 december: School’s got talent (werkgroepje: Anit,
Cindy, Ilse, Koen en Inge) om 20.30u in Verrekijker.

5. Nieuwe school:


Algemeen: ervaringen/opmerkingen

Kleuters:
-

rustige sfeer, veel mogelijkheden, constant gebruik van de grote zaal, gebruik
van de trappen in kleuterklassen valt zeer goed mee.
Ophalen ’s avonds is voor ouders/grootouders wat chaotisch en druk.
Aanspreekmoment ’s morgens was waardevoller dan ’s avonds, er is dan
teveel drukte.
Minder persoonlijk contact met de juf.
Juf liever aan de poort ’s middags/’s morgens i.p.v. onder het afdak.
Kleuters laatste kleuterklas willen ballen om te voetballen.
In de KS was het nogal warm, vloer werd veel te warm. Systeem is aangepast,
nu is het onder controle.
Lagere school:

-

Controleren dat de kinderen op de trappen blijven zitten ’s avonds.
Open leercentrum wordt veel gebruik van gemaakt

 Miek bespreekt zowel de opmerkingen betreffende de kleuters als de lagere
school verder met het team.
Verkeerssituatie:
-

Er wordt zomaar overal geparkeerd. De klas van meester Erik gaat boetes
uitdelen aan de ouders. Hopelijk volgt er dan een mentaliteitswijziging.
Op de baan staat een grote auto van de reinigingsdienst die het zicht
belemmert bij het uitrijden.
 Miek: informeert of er markering kan komen om daar NIET te parkeren.

-

Kiss and ride:
 Miek: bedoeling vermelden in de nieuwsbrief

-

-

Fiets-en voetpad, is grijs en valt niet echt op. (Gaat niet veranderen.) Maar alle
mensen weten nu dat het een fietsstrook is, dus kleur maakt niet veel meer uit.
Het werkt wel, ’s morgens beter dan ’s avonds.
Poortje aan de gemeentezaal is open zodat de kinderen achter Van Raak door
kunnen fietsen. Goede zaak!
Verkeerslichten aan school: er staan lichten, waarom kunnen deze niet
gebruikt worden? Gevaarlijk omdat auto’s de lichten negeren, het werkt niet!
Gemachtigd opzichter aan Weeldestraat staat nog steeds aan de verkeerde
kant.
 Anit gaat dit nog eens doormailen naar de gemachtigde opzichters.

-

Verkeersplan rond de nieuwe school: is beloofd door de gemeente, maar is
niet nagekomen.
 Miek neemt hierover contact op met de gemeente.

-

Kinderen mogen niet binnen de omheining na de schooluren. Gebeurt redelijk
veel.
 Misschien een bordje hangen dat dit niet mag.
 Wijkagent contacteren dat die eens langskomt, zodat kinderen
gecontroleerd worden.

-

Fluo-vestjes zijn te groot, klittenband werkt niet.
 School zal nieuwe fluovestjes aankopen, de ouderraad financiert.


-

-

Telefonische bereikbaarheid

Niet altijd permanentie op de bureau. Afspraak: Als er niemand is, zit er een
lkr. die klasvrij is, op het secretariaat. Draagbare telefoon werkt niet, zal
opgelost worden begin december.
 Beknopt communiceren in de nieuwsbrief.

6. Pensionering Erik Druyts
-

-

Kleine attentie vanuit de ouderraad. Volgende woensdag 3 december is het
afscheid, om half 12 boven op het trapje met alle kinderen. Er zal een bierkorf
worden afgegeven vanuit de ouderraad ( rond €50euro)
 Cindy en Ann komen dit afgeven om 11.45u., zij zorgen ook voor de korf.

7. Rondvraag
-

Actie kledinginzameling: nog aan het onderhandelen met de gemeente.
Refter: Is het mogelijk om eens van plaats te wisselen? Wordt er toegekeken
of er ook effectief gegeten wordt?
Fietsenstalling: wanneer wordt de draad verzet? Er moet nog een firma komen
om dit te doen.
Kookgeld voor kleuter- en lagere school?
 Per leerling een bedrag van €2 overschrijven. (Mail naar Cees om de
aantallen door te geven.)

-

-

Drankgebruik: Cola drinken met in de klas met kerstfeest: liever niet in de
kleuterschool, vanaf de lagere school kan dit wel. Vraag om tijdens de
middagpauze enkel water en melk aan te bieden, passende ook in het
gezondheidsbeleid van de school.
Nabewaking tot 17.30u.? Waarom niet tot 18.00u?
 Heidi zit in een overlegorgaan en gaat dit nogmaals bespreken.

-

Schilmoeders: discussie over het ‘hoe schillen’!? Er wordt teveel verlangd en
het ‘uitgeschrevene’ gaat te ver!
Bib-bezoekjes graag melden op de nieuwsbrief.
Envelopje in de agenda om de bib-kaart in te steken! (Flapjes in de agenda!)

 Miek bespreekt de puntjes uit de rondvraag verder met het team.
Verslag: Inge Thielemans

