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1. Verwelkoming
2. Verslag vorige vergadering + kasverslag
Ruim € 10 000 in kas
-

Klasgeld verhogen? Gaat van €2 naar €3.
Goede doel steunen? (Unicef):
School bekijkt jaarlijks welk doel in aanmerking komt en waarrond ze gaan
werken. Moet geen grote organisatie zijn, kan ook lokale organisatie zijn.
Meesten zijn niet geneigd om mee te gaan in sponsoring Unicef.

-

Project kunst  Chantal Bols komt expressieve dans geven in alle klassen,
hangt een kostenplaatje aan vast, €435.60. Iedereen geeft zijn akkoord om dit
vanuit de ouderraad te sponsoren.

-

Aankoop spullen die zinvol zijn voor de ouderraad: waterslang,aanvullende
spullen wafelbak,…

3. Agendapunten vanuit de ouderraad:
- Evaluatie playback
- Paaszakjes: € 0.92 per zakje, besteld bij Zoete Zebra (reclameloos)
- Evaluatie infoavond ‘veilig internet’: aanvankelijk 40 inschrijvingen, er kwamen
wel minder mensen opdagen. Doel is niet echt bereikt, spreker hield zich
niet aan zijn planning. Niet voor herhaling vatbaar.
- Niet spelen op schoolterrein: stand van zaken. Bijna vakantie, dus volgende
vergadering kan hier meer over gezegd worden. Gaat voornamelijk over
kinderen >12 jaar. Begeven zich op de speelplaats, gaan plassen in de
toiletten van de school. Afspraak: gemeentepersoneel verwittigt de politie.
- Goede doel: Unicef / wereldwaterdag
- Kledinginzameling: woensdag tot 12.30u voor kledinginzameling, afspraken
maken voor shiften (13,14,15 en 16 april). Er gaat een blad rond om de
shiften te verdelen. Eén zak per kind wordt vrijdag meegegeven. Wedstrijd
eraan koppelen om te raden hoeveel kg kleding er verzameld wordt.
Winnaar krijgt een filmticket voor het ganse gezin. Affiches worden op
school opgehangen om mensen aan te sporen. Zorgen dat de zakken goed
dicht zijn. Sleutel camionette ligt op secretariaat, telkens daar ophalen en
ook afgeven.
- Schoolfeest Gerd Quirijnen/Koen Vansweevelt
Brouwer: Frans Jansens uit Arendonk kan alles leveren. (tafels,stoelen,
koelwagens, glazen, afwasbak,…) Ook Cava en Duvel bestellen. Koffie
vanuit de school. Percolator mag gratis van de gemeente gebruikt worden.
Gaat met Miek samenzitten om prijs drank ’s middags te bespreken. Ook
nog vastleggen voor de afscheidsreceptie. Koen regelt dit (28 juni), de dag
ervoor vrijwilligersavond (27 juni). Springkastelen van bij Danny Engelen.
Martijn Cools wordt aangesproken voor nog extra koelkasten.
Geen receptie meer voor de oudleerlingen, er kwam te weinig respons.
Wie leuke spelletjes kent, geef het door! Meer animo. Ook aankondigen
met de nieuwsbrief. Een soort van thermometer maken om mensen te
motiveren. Oud-leerlingen mogen uiteraard komen helpen, maar ligt
meestal nogal moeilijk wegens examens.
Vergadering werkgroep schoolfeest op 13 april om 20u.
4. Agendapunt vanuit de school:
- Gebeurtenissen van 22/3: Ouderraad schaart zich achter het beleid van de
school, wil dit ook meedelen in nieuwsbrief. (Cees schrijft dit.) Garanderen
kan niemand dat er ‘iets’ gebeurt. Scholen worden niet geviseerd. Er is
verhoogde waakzaamheid. Geen extra-muros activiteiten, wordt vanuit de
federale overheid beslist. Deuren langs K. Albertstraat zijn dicht, sommige
poorten zijn gesloten. Rust bewaren en inspelen op de emoties van de
kinderen.

- Agent spreekt Ann aan op het feit dat ze verkeerd geparkeerd staat, liever
parkeren in de Straatakkers. Maar dit mag niet!
- Start nieuwe wiskundemethode op 1/9/2016: mogen gratis instappen,
werkboeken moeten wel betaald worden, handleidingen e.d. niet. Methode
zat in top 3, daarvoor werd aanvankelijk uitgesteld, team koos unaniem om in
te stappen. Belofte om ook gratis de herwerkte versie te krijgen bij
verandering van de eindtermen. Als leerplannen ook veranderd worden,
opnieuw digitale aanpassingen.
Wiskanjers, uitgave van Plantyn
- Project Kunst; bijdrage Wannadance
Start 25 april tot 13 mei
Opening door kleuter/lagere school, met lied, opening project
Evenementencaravan met daarin een kunstenares en een voorwerp.
Lagere School: gaat naar Warande, doen daar een workshop
Vanaf 2e lj. Fotomuseum ,…
Alle domeinen worden behandeld. Buikdansen, schilders, majoretten, …
Website waar rond schilders gewerkt wordt.
KS en 1e leerjaar gaan naar de Pont.
1e KK gaat naar Propop
Project is gezamenlijk met KS en LS gekozen.
Bedoeling dat dit ook in de toekomst zal gebeuren.
Grote afsluiter met doorlopende tentoonstelling op 13 mei van 15 tot 17u., met
optreden.
- Sparen zeeklassen begin juni 2016
April: in nieuwsbrief dat het sparen voor zeeklassen er weer aankomt.
Daarna kreeg elke lln. een brief mee, brief wordt door de bank geleverd.
Fortis doet dit verder. Heidi belt KBC en Fortis. 3 en 4 moeten de brief
krijgen.

5. Rondvraag: Bespreking van vooraf ingediende varia-puntjes
- Iedereen voorziet zijn eigen fluohesjes.
Velcro gaat snel stuk.
- Asielcentrum : één juf heeft ander werk gevonden.
Info-dag voor ouders gehad, samen met Jan Hofkens en 2 vertalers
- Foto’s van de klassen
- Regels en afspraken overlopen
- Verduidelijking paasvakantie
- Er is voldoende aanbod aan speelgoed/materiaal.
- Oudsten kunnen Nederlands lezen (10-11jarigen)
- Middelsten (8-9jarigen); fase maan roos vis
- Jongsten: gaat moeizaam
- Leerlingenaantal wijzigt de laatste weken.

- Het draait met vallen en opstaan. Afghanistan/Syrië; soms ruzie, moeilijk om
te achterhalen wat er gebeurde.
Volgende vergadering: 25 mei
Verslag: Inge Thielemans

