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1. Verwelkoming
2. Verslag vorige vergadering
KVL gaat stoppen. Kempendrinks / Janssens uit Arendonk ?
 Koen hierover bevragen.
Kasverslag: € 610 (klasgeld) (2 euro per kind) is gestort, polo’s
ouderraad/helpende handen waren een grote kost. (€ 804). Saldo bedraag €
10653,37.
3. Agendapunten vanuit de school:
3.1. Zoektocht nieuwe rekenmethode: 3 methodes uitgekozen, uitgeverijen zijn
uitgenodigd om te promoten, één is niet volledig af, team wil deze toch afwachten,
dus nog een jaartje uitstel tot definitieve keuze.

3.2 Brede basiszorg: die lkr. zelf moet geven in de klas
- Op de klasvloer: instructie (1e studiedag rond efficiënte instructie), daarna
toepassen in de klas, samenwerken, hospiteren in een andere klas om hierover te
leren.
- Zorgteam (Gerd / Bea/Isabelle) , komen maandelijks 1NM samen, werken op
schoolniveau, data liggen vast, jaarplan, dit waren de prioriteiten voor dit
schooljaar
3.3 Terreurdreiging;
- Enkele ongeruste ouders, we begrijpen deze ouders. Deur aan ingang en
poort speelplaats aan Koning Albertstraat zullen steeds gesloten worden.
 Ondertussen aangepast concept: De poort aan de Koning Albertstraat kan
niet op slot gedaan worden aangezien het een onderdeel is van de
brandevacuatie-route. Gesloten wordt de poort wel!
- Grotere verantwoordelijkheid vanuit pedagogisch oogpunt: emotionele
welbevinden moet men bewaken, geen paniek zaaien.
- Vandaar geen extreme maatregelen, het gewone schoolleven zal gewoon
verdergaan. Gedurende één week stond er een agent, bewaakte mee de
verkeerssituatie.
- Poorten aan de school blijven open, na schooltijd gaan deze op slot.
3.4 Afrekening zeeklassen, €180 per kind betaald door ouders, € 2,5 per lln. door
ouderraad.
3.5 Playback: Werkgroep: Ilse Van Dommelen, Peggy Desmedt, Ann Christianen,
Ronny Stabel , zij spreken onderling een datum af om verder te overleggen.
3.6 Sint: 2 pieten komen vrijdag strooien, 4 december komt de Sint in VM naar de
kleuters, NM naar 123, film met 456. De ouderraad betaalt de bus, de kosten
van de film komen op rekening van lln.. Dozen met snoepgoed in kelder,
snoepgoed van de Zoete Zebra, per kind ook nog los 1 mandarijntje. Overschot
grootoudersfeest: 54 pakjes speculaas zijn over, wordt aan de kinderen gegeven
wanneer ze hun schoentje zetten. Volgend schooljaar moet er een nieuwe sintverantwoordelijke komen.
3.7 Praktische regeling asielwerking: vestiging in asielcentrum : lln. tussen 5 en 12
krijgen daar een taalbad. Verder heeft het Rode Kruis 2 kleuterleidsters
aangesteld. Op termijn komt er een plan voor spreiding. Wanneer kinderen
doorstromen vanuit het taalbad, stromen de lln. door naar alle Ravelse scholen.
Geen doorstroming zonder vervoer. Momenteel is er geen vervoer. Vanaf
gisteren 50 mensen per dag, zo tot 10dagen. Pas dan is er zicht op hoeveel
kinderen er zullen zijn.
3.8 Opvolging verkeerssituatie rond de school: bord met vermelding ‘alleen
parkeren bezoekers gemeentehuis’, is aangevraagd. Bij info-avond kleuters
wordt de verkeerssituatie ook even besproken.
Afhalen van school verloopt wat chaotischer dan voorheen, lln. zitten niet meer
zo netjes op de trappen. Fluohesjes moeten consequenter worden aangedaan.
In de nieuwsbrief vermelden.
3.9 Bezoek kerststal (KWB): Johan Janssen organiseert: kinderen krijgen wafels
en chocomelk, laatste vrijdag voor kerstvakantie, VM voor kleuters, NM voor 123,
geen religieuze insteek.
4.

Agendapunten vanuit de ouderraad

4.1 Evaluatie grootoudersontbijt: Kleuterjuffen zijn erg enthousiast, vragen zich af
of hun bijdrage voldoende was. (Inschrijvingen/versiering/…) Verspreid over de 2
dagen waren er zowat 30 helpers. Ook van grootouders veel positieve reacties
gehoord. Vlot verloop. Goed georganiseerd. Uiterste datum van inschrijving werd
overschreden o.w.v. vechtscheidingen. Inschrijvingen in de toekomst ook via de
website communiceren.
4.2 Kledinginzameling zou het laatste jaar zijn; als het door zou gaan, vlak na de
paasvakantie inzamelen. Miek zal informeren bij Carine of dit nog kan doorgaan.
 Intussen bevestiging gekregen dat het kan doorgaan. (van 13 tot 16 april)
4.3 Rapporten
Toelichting stemt soms niet overeen met de punten, misschien hierin duidelijker zijn.
4.4 Polo’s kunnen worden uitgewassen op school.
5.

Bespreking vooraf doorgegeven varia-puntjes
Veilig op internet. Wat doe je als school hieraan?
- Ook de verantwoordelijkheid van ouders.
- Geen duidelijk beleid rond cyberpesten. Geen prioriteit momenteel. Zal er in
de toekomst misschien wel kunnen komen. Wat doet de school wel?
Groeiend open karakter in de school. Vanuit de school wordt er wel
ingegrepen wanneer er zich problemen voordoen.
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