Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Weelde
Verslag vergadering 29 april 2015.
A = aanwezig V = verontschuldigd
Cees van den Brekel
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Inge Thielemans
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Heidi Remijsen
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Juf Miek
(directie) A
Juf Anit
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Juf Bieke (LS) A

Lianne De Rijk A

Dorien Versteynen A

Ilse Van Dommelen A

Ann Christianen A

Peggy De Smedt A

Cindy Van de Pol A

Suzan Jacobs A

Patrick Herrijgers V

Ilse Van Dommelen A

Gert Quirijnen A

Evelien Meeusen A

Nele Maas A

Ronny Stabel A

Christine Verheyen V

Sandra Stokman A

1. Verwelkoming: doorgeven ledenlijst, welkom aan mogelijk nieuw lid Gert
Quirijnen
2. Verslag vorige vergadering:




overkapping zandbak is in orde
inzet agent Wim: borden zijn geplaatst, lijnen zijn nog niet doorgetrokken,
parking andersvaliden is in orde
ochtend-en avondvervoer wordt voor alle gemeenten afgeschaft, er blijft
een busje beschikbaar voor uitstapjes van 34 kinderen, dus geen gevolgen
voor onze school

3. Kasverslag: saldo € 6100, in de toekomst vooraf mee mailen met de agenda
4. Agendapunten vanuit de school:
 keuze wiskundemethode : a.h.v. een kijkwijzer werden 6 methodes intensief
bekeken. Daaruit selectie van 3 methodes die met het hele team kritisch















5.

worden bekeken en getest, na volgend schooljaar wordt er een keuze
gemaakt.
visieontwikkeling en prioriteitenplanning: pedagogische studiedagen, 5
prioriteiten van de lagere school (gespreid over 3 jaar): wiskundemethode,
zorg en brede basiszorg (instructie, differentiëren,…), sociale vaardigheden,
muzische vorming , activerende werkvormen
website: Floor Leemans (laatstejaarsstudente) heeft websites gemaakt voor
de 3 scholen, zijn nog niet online. Er is een facebookpagina GBS De
Verrekijker (geen foto’s van kinderen), zal worden aangekondigd via
nieuwsbrief.
wijzigingen in het leerkrachtenteam: Stephanie Schrijvers wordt vervangen
door Igna Verheyen, kleuterklas erbij met juf Mandy voor oudste kleuters
instapklasje.
evaluatie grootoudersfeest: koffie liep niet zo vlot, zelfbedieningssysteem
was minder goed, 2 perculators voorzien, de cake was zeer lekker maar erg
duur, vraag van grootouders of er niks verkocht werd door ouderraad,
aankleding van de tafels was matig (volgende keer versiering door KS?),
grootouders waren opgetogen, was voor iedereen goed zichtbaar, misschien
in toekomst rond het podium, het was koud in de sporthal, volgende keer terug
in november, communiceren of kinderen wel/niet mee naar huis mogen na het
optreden (was nu op het moment zelf beslist), volgende keer later beginnen op
woensdag, ijscoman stelde zich op dinsdag op op de parking, was niet de
bedoeling,
volgende keer een werkgroepje (Heidi, Lianne, Suzan, Evelien, Dorien) +
kleuterjuf
grootoudersontbijt oktober 2015: voorgestelde datum vanuit het team:
28/10/2015 (voorlopig) (woensdag), Lianne informeert bij de gezinsbond,
WAAR ??? Moet verder onderzocht worden.
infoavond cyberpesten 12 mei 2015
cadeautjes vrijwilligers einde schooljaar: wel een appreciatie maar onder
welke vorm ? Drankavond voor alle helpers op donderdag 25/7 om 20u., op
kosten van de ouderraad.
optredens carnaval 2016 : KS Theater Bizar op 5/2 voor € 300, DJ €400 (licht,
animatie,…) voor de lagere school. (DJ JAB)
Koen informeert bij JAB
Lestijdenpakket: moeilijke aantallen, weinig lestijden
- KS gaat starten met 6 kleuterklassen, juf Isabelle wordt overkoepelende
zorgjuf voor Klimop en Verrekijker
- LS: 2e ontdubbeling voor wiskunde, 3e ontdubbeling wiskunde, 6e
ontdubbeling wiskunde/Frans, lkr. zullen moeten wisselen van klas, grote
klasgroepen turnen in 2 kleine groepen, grote klassen krijgen 1 vaste
ervaren lkr., 20 zorguren, wiskunde van het tweede uit het zorgpakket (dus
-5u.)
Agendapunten vanuit de ouderraad:

 Vertegenwoordiging LOK (Lokaal overleg kinderopvang) door lid ouderraad: 2
à 3 keer per jaar in het OCMW Weelde.
 Suzan gaat op 4/6, Heidi stuurt de uitnodiging van de vergadering door.

 Evaluatie kledinginzameling: heel wat minder dan vorig jaar, opbrengst rond
€570 zal op rekening van de ouderraad gestort worden. Er zal bekeken
worden of het volgend schooljaar nog kan doorgaan.
 Komende activiteiten:
-

Schoolfeest op 7 juni : Organisatie – Helpers
Opstelling kraampjes: Zie ook draaiboek
Overlopen verantwoordelijken kraampjes

 Heidi bekijkt of er voldoende speelgoedjes zijn.
 Koen koopt slang van 25m.
Mensen aanspreken om mee te helpen. (1 shift van 1,5u./2u.)
-

Receptie afscheid zesde leerjaar: op maandag 29/7
Cindy en Ann halen die dag in de VM groenten, om 13u. maken ze –
samen met Lianne en Dorien- groenteschotels
Koen informeert bij brouwer, voor donderdag de receptie en maandag
de proclamatie

-

Ijsjes laatste schooldag (30/7):
Cindy geeft de aantallen door aan Christine, kindjes met allergie
voorzien de ouders iets.
 Ijsjes worden tegen 11u.-11.30u. naar school gebracht.

6. Rondvraag
-

-

Indeling speelplaats voor onderbouw en bovenbouw o.w.v ruw spel?
Lkr. opteren NIET om lijnen te trekken, 3 lkr. houden toezicht, er werden
ook klasmaatregelen opgesteld.
Ruzies in het derde: bemiddeling valt niet bij iedereen in goed aarde.
Miek informeert ernaar.
Fietsen langs de school mag niet, op de grond staat de verdeling
aangegeven.
Graag een plattegrond bij de school waar wel/niet mag gereden
worden met de fiiets.

-

Prijs voor T-shirts/polo’s ouderraad bedrukken/borduren.
 Peggy informeert hier verder naar.

-

Feestje zesde leerjaar: €5 per lln. vanuit de ouderraad.

-

Eens bekijken welke voordelen Koogo biedt aan ouderverenigingen.
(http://www.koogo.be/)
Fluo-hesjes: bedrukt €3 per stuk, voorstel om na 3 jaar telkens een
nieuw hesje te geven, reclame aanbieden mag niet.
 Bekijken of er niet beter door de lln. zelf een fluohesje wordt
meegebracht van thuis.

-

Fruit: elke vrijdag, voor vakantie niet, wordt aangemeld in nieuwsbrief.
Zonnecrème voor alle kindjes
Volgende vergadering 17/6 wordt afgelast.

