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1. Verwelkoming / Voorstelling nieuwe leden:
-

Welkom aan nieuw lid Elke Lommers
Gert wil ondervoorzitterschap van Koen dit jaar overnemen. Bedoeling is
om dit jaar mee te draaien en dan volgend schooljaar het voorzitterschap
op zich te nemen.

2. Verslag vorige vergadering
-

Fluo-hesjes: zowel nieuwe als oude fluo-hesjes werden aangeboden.
Voortaan in beheer van de school, in gele kleur om de groep te herkennen.
Carnaval met JAB: Tinne Van Dun animeert, JAB gaf korting.
Geen plattegrond van waar gefietst/gewandeld mag worden. Wordt
verder besproken in de varia.
Varia-punten vooraf melden, zodat Miek haar antwoorden kan
voorbereiden/overleggen.

3. Agendapunten vanuit de school:
-

-

-

Zeeklassen: laatste week oktober, €185 per lln. (eventueel aan te vullen
met maximum €20 per lln. door de ouderraad.) Fortis biedt een
spaarsysteem aan van 10 keer €15, per lln. wordt er dan €30 gesponsord.
(Nogal omslachtig om dit in orde te brengen.)
Fruit: nog geen afrekening, meestal rond €1 per kind dat betaald wordt
door de ouderraad. Fruitboer doet telkens een voorstel over het fruit dat
wordt aangeboden.
Sint, bezoek op 4 december: 4 pieten, projectje hierrond, wordt nog
doorgegeven. Kleren van de pieten en Sint zijn aangekocht.
 Ann en Cindy zijn verantwoordelijken. Zij zorgen ook voor strooigoed.
 Patrick en Margriet gaan een week vooraf strooien in de klassen.
(vrijdag 27 november)

-

Project kunst: 2 projectweken na de paasvakantie

-

Grootoudersontbijt: woensdag 28 oktober
-

Heidi/Claudy/Juf Ann en kleuterjuffen zitten in de werkgroep
Alleen grootouders. Kleuters die geen grootouders hebben, ontbijten
op school bij juf Essy en enkele kleuterjuffen
Gaat door op 2 locaties (zaal Sint-Michiel en refter Verrekijker)
Inschrijvingsstrookjes zijn weg, kostprijs €7,5 per grootouder. Kleuters
eten gratis.

 Kriebelmama’s/schilmoeders/helpende handen worden aangeschreven
om te helpen.
 Borden en bestek voor hier in de refter moet gehuurd worden/degelijke
plastiek? Informeren bij de Wouwer.
 Taakverdeling volgt nog.
 De school gaat de boodschappen ophalen.
 Grootouders kunnen hun kleinkind wel/niet meebrengen. Vooraf
plaatsen voorzien en aangeven.
-

Afspraak i.v.m. spreken over leerkrachten: geen ongenoegen uiten op de
ouderraad, liever persoonlijk in een gesprek met Miek
Bedanking Floor Leemans (website): overleg met Ravels, samen één
bedrag en een mooie attentie.
Dag van de leerkracht op maandag 5 oktober. Miek bedankt haar team
voor hun goede inzet van het voorbije jaar.

4. Agendapunten vanuit de ouderraad:
-

Evaluatie schoolfeest:
- Te weinig aanbod voor kleuters
- Te weinig volk achter de kraampjes / schmink erbij zetten
- Speelkaarten: financieel interessant, soms nog verwarring aan de
prijzenkraam

 Anit vraagt of ponyhoeve volgend jaar met pony’s kan komen.
-

Te weinig glazen bij KVL
Locatie van toog moet herbekeken worden.
Iets meer van eten aanbieden?
Om de 6 jaar een musical in de toekomst op het schoolfeest

- Evaluatie feestje helpende handen: liefst vooraf inschrijven om niet al te
veel te voorzien, was gezellig.
- Afscheid 6e leerjaar
- Helpers voor komende activiteiten
-

Grootoudersontbijt:

 Dinsdag (om 19.00u) zaal klaarzetten: Koen, Inge, Gert, Ann, Sandra,
Suzan, Heidi, Elke
 Woensdag (om 8.00u): Mieke, Ann Van Steen, Dorien, Heidi, Suzan
-

Herverkiezing afgevaardigde Schoolraad en Medezeggenschapscollege:
Patrick licht toe, Inge zal Patrick vervangen.
LOK: Suzan was de enige ouder die afgevaardigd was
Polo’s ouderraad: worden besteld voor leden ouderraad en helpende
handen, felblauwe kleur en logo verrekijker/ouderraad

5. Rondvraag:
Asielcentrum:
-

kinderen zullen school lopen in de gemeente Ravels, spreiding in de
hele gemeente
Per anderstalige nieuwkomer krijg je 1,5 uur extra lestijd.
Voorlopig is het allemaal nog heel onduidelijk, begin november zouden
de kinderen komen.
Geen zicht op de hoeveelheid kinderen, dus moeilijk vooraf te
organiseren. Onthaalklas, maar ook laten aansluiten bij de klas.
Communicatie naar ouders toe gebeurt door een tekst van de
gemeente.
Voor kleuters komen er geen extra middelen.

Verkeerssituatie aan de post:
-

Gert was initiatiefnemer tot overleg. Is er vorige week geweest met
Carine Couwenberg, burgemeester, Koen, Miek.
In afwachting tot er een bord wordt geplaatst ‘uitgezonderd bezoekers
gemeentehuis’, gebruiken de kinderen een paadje waar ze even in
tegenovergestelde richting rijden. Gevaar schuilt nu in geparkeerde
auto’s aan gemeentehuis die kunnen vertrekken.

-

Nu blijft het nog even zoals het is, de gemeente deed wel de belofte om
het paadje beter aan te leggen dan de staat waarin het nu verkeert.
Verder is er een grote motivatie om de gevaarlijke situatie te
veranderen.

Klasverdeling:
-

Er wordt gevraagd bij wie de lln. in de klas willen zitten. Is dit niet
negatief voor groepsvorming? Er wordt voor gezorgd dat ieder kind
één pion heeft waar hij/zij zich goed bij voelt.

Data komende vergaderingen: 25/11, 27/01, 23/03, 25/05

Verslag: Inge Thielemans

