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Verslag vergadering 5 februari 2015.
A = aanwezig V = verontschuldigd
Cees van den Brekel
(voorzitter) A
Koen Vansweevelt
(ondervoorzitter) A
Inge Thielemans
(secretaris) A
Heidi Remijsen
(penningmeester) A
Juf Miek
(directie) A
Juf Anit
(beleidsondersteuning) A
Juf Isabelle (KS) A

Lianne De Rijk V

Dorien Versteynen A

Ilse Van Dommelen A

Ann Christianen A

Peggy De Smedt A

Cindy Van de Pol V

Suzan Jacobs A

Patrick Herrijgers A

Hilde Haagen A

Mieke Heyns A

Evelien Meeusen A

Nele Maas V

Nanda Nieuwkerk A

Christine Verheyen V

Juf Ingrid (LS) A

Sandra Stokman A

1. Verwelkoming: nieuwe leden: Hilde Haagen, Dorien Versteynen en Mieke Heyns
2. Voorstelling nieuwe penningmeester: Heidi Remijsen
3. Verslag vorige vergadering
- Opmerkingen nieuwe school:
 Brengen-halen in lagere school: binnen langs deur grote hal, buiten langs
speelplaats: is een verbetering. Gaat na deze testfase definitief van kracht.
 Brengen-halen kleuterschool: meer tijd (zowel ’s morgens als ’s avonds) om te
organiseren. Kleuterjuffen blijven achter dit systeem staan.
-

Verkeerssituatie

Parking: probleem van onreglementair parkeren.
 Plaatsen zijn nu gemarkeerd met ‘hoekjes’, dit moeten ‘volle lijnen’ worden.

 Agent Wim gaat dit in orde brengen.
 Tent carnaval: op plein. Tijdelijk (één week) in Straatakkers parkeren, of
parkeren op gemeenteplein voor het gemeentehuis.
 Fluo-hesjes: nog niet beslist welk model (Tip: Havep Goirle: vestjes met
plastieken drukknopjes)
-

Nabewaking tot 18u. ?

 Is besproken op directiecomité, beslissing is genomen om toch tot 17.30u. te
laten duren.
 Vraag opnieuw stellen? Vele vragenden, die nu hun kinderen niet naar de
nabewaking brengen omdat ze niet tijdig hun kind kunnen ophalen.
 Miek bespreekt nogmaals op het directiecomité met deze nieuwe motivering.
4. Evaluatie School’s got talent:
 + positieve reacties / minder competitief / goed wat de prijsuitreiking betreft /
worstenbroodjes waren een succes / leuke optredens, ook van ouderraad en
leerkrachten
 - geen foto’s genomen / bestelling dvd’s juist boven het minimum te bestellen
exemplaren / minder volk (1/5 minder tegenover vorig jaar maar ook minder
deelnemers / klaarzetten was te weinig georganiseerd (sleutel om de drank al
te kunnen inladen was er niet)  moet worden opgenomen in het draaiboek
 Niet om de 2 jaar herhalen, talent blijft, zou misschien een herhaling worden
van wat het nu was.
 Prijsuitreiking van playbackshow ook herbekijken.
 Opbrengst: €1100 netto, dit is meer dan vorig jaar.
 Kasverslag: € 8068 saldo
5. Komende activiteiten:
-

Kledinginzameling: nog één keer inzamelen mogelijk,

 aankondigen in de volgende nieuwsbrief. (Van woensdag 22 april tot 25 april. )
 Navragen bij Nele wat er wel/niet in mag.
-

Carnaval: vrijdag 13/2: wafels bakken
123 kleuters in VM – 185 lagere schoolkinderen om 15u.

 Deeg maken om 8.30u.: schilmoeders, Ann (verantwoordelijke),Mieke, Suzan,
Sandra en Nanda
 Bakken: Ann, Mieke, Suzan, Sandra en Nanda in refter lagere school
 Vooraf testen of de elektriciteit niet uitvalt bij gebruik van 6 wafelijzers.

-

Schoolfeest: nieuwe werkgroep: Koen / Anit / Ronny / Inge

 Anit geeft datum van vergadering nog door.
-

Etentje ouderraad: vrijdag 13 maart:

 Info over plaats en tijdstip volgen nog
6. Schoolnieuws:
1. Analyse en gevolgen busvervoer:
- Vermoedelijke afschaffing busvervoer ’s morgens/’s avonds wegens niet
rendabel.
- Mogelijke oplossing om busmaatschappij verantwoordelijk te stellen voor
busvervoer.
- De gemeentebus die Linda bestuurt, blijft volledig vrij voor de scholen voor
uitstappen. Voor de school van Weelde heeft dit dus weinig gevolgen.
2. Gevolgen instaplestijden:
Telling kleuters februari tegenover aantal kleuters in oktober: extra uren
- Jongste kleuters: 2 voltijdse juffen (i.p.v. één voltijdse en één halftijdse) + nieuwe
juf ter ondersteuning van de jongste kleuters. Bijna constant 2 juffen bij de
jongste kleuters in de VM.
- Meer uren zorg (Juf Isabelle) voor de oudere kleuters. De nieuwe kleuterjuf zal
ook LO geven.
- Juf Chris zal vervangen moeten worden voor langere tijd.
- Na Pasen misschien extra klasje voor oudste kleuters van de eerste kleuterklas.
3. Grootoudersfeest => nieuwe locatie, ander concept
Thema: Start boekenproject: ‘Rikki en de tuin van opa’
Zal doorgaan in de sporthal op 17 en 18 maart.
In eetzaal lagere school ontvangst nadien:
 Staantafels / Tafels met koffie-cakejes/koekjes waar iedereen zichzelf kan
bedienen / Paar tafels voor mensen die minder valide zijn.
 Hulp ouderraad is nog wel nodig:
Evelyn / Hilde op woensdag
 Wie kan nog helpen op dinsdag?
 Stoelen / kopjes en schoteltjes bij KVL huren:
 De ouderraad betaalt dit.
 10 staantafels worden aangekocht
 Ilse en Koen gaan dit kopen, ook hoes om er over heen te trekken.(Sligro)
-

4. Parking : zie ook punt 3

5. Boekenproject:
Start op 16 maart: Thema: humor
Activiteiten: Bezoek Plantyn Moretusmuseum in Antwerpen (iedereen op
verschillende data) – toneeltje – schrijvers komen op bezoek in veschillende klassen
6.Speeltoestellen
- Er is budget voor speeltoestellen
 KS: grijze muur wordt een klimmuur, attributen zoals katrollen, schepbakjes,…
voor in de zandbak
 LS: klimmuur onder het afdak
-

3 firma’s werden aangeschreven voor ontwerp + offerte, er wordt met het team
besproken welk ontwerp de voorkeur geniet, beslissing ligt uiteraard bij de
gemeente.

-

Gemeente denkt na over wat te doen met speeltuintje buiten de omheining.

-

Overkapping zandbak: belofte van Carine Couwenberg moet waargemaakt
worden  Miek informeert.

7.Website: momenteel een probleem wegens niet operatief
-

-

Beheer ligt in handen van de gemeente, willen de verantwoordelijkheid aan
scholen doorgeven.
Probleem: aantrekkelijkheid – statisch/dynamisch deel
Oplossingen:
 Iemand inschakelen die met webdesign bezig is. (Blijvend betalen)
 Statische website zou wel lukken. Dynamisch deel ontbreekt dan, dit zou
eventueel via sociale media opgelost kunnen worden. Wat kan/mag? Is nog
onduidelijk.
 Zijn er misschien ouders met de nodige expertise?
Er komt sowieso een bevraging van ouders/lkr. om tot meest gebruiksvriendelijke
website te komen.

7. Rondvraag
-

-

Gevaren van sociale media op school bespreken voor jongere kinderen? Is er
hierrond een preventieproject op school?
Helpende handen-systeem: staat iedereen er op vermeld en wordt iedereen ook
uitgenodigd?
Loopfietsjes met remmen stoppen i.p.v. met de teentjes.
Vriendenboekjes meenemen: in LS wel, KS niet.
Vraag juf Isabelle: volgend jaar carnaval: kindertheater €300 tot €350 voor 3 tot
10-jarigen. Kan de ouderraad dit financieren?  Ja Nog bekijken wat er met de
rest van de lln. gebeurt. (5 en 6)
Tip: Onafhankelijk ziekenfonds: geeft vergoeding tot €25 voor schooluitstappen.
Er moet er een datum van de activiteit bij op de factuur.

-

Parking: zonken in de weg, heeft geen zin om te strooien, spekglad
Nadarhekken waaien om, moeten vastgezet worden.
Leren leren: veel minder boeiend, was op automatische piloot, kinderen vonden
het saai, sprak boven het niveau van de lln.

Verslag: Inge Thielemans

