Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Weelde
Verslag vergadering 25 mei 2016.
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1. Verwelkoming: afscheid van Cees, Koen en Ann, dank voor hun lekkere traktatie!
2. Verslag vorige vergadering:
- Agent Wim gaat mensen niet meer aansporen om te parkeren in de
Straatakkers.
- Sparen zeeklassen door BNP Paribas, procedure kan niet eenvoudiger, folders
worden geleverd op 26/5 aan de school.
- Kasverslag: kosten Zoete Zebra: €1,20 per kind, vorig jaar € 0,95 per kind,
deze prijs was zo niet afgesproken. Saldo van € 9410,06.
3. Agendapunten vanuit de ouderraad:
- Voorbereiding schoolfeest:
Overlopen helpende handen schoolfeest, lijst wordt aangevuld, plaats van de
kraampjes wordt besproken, praktische afspraken over doorgang kleuters,
prijs van de drankkaarten,… – zie ook lijst juf Anit

-

Afscheidsreceptie 6e klassers: dinsdag 28 juni: Cindy, Peggy, Heidi,
Dorien, Ronny, Inge (aanwezig om 18.30u.)
 Koen bestelt drank, wordt op vrijdag 24/6 geleverd, Cindy neemt sleutel
mee zodat dit vrijdagavond koel kan gezet worden door enkele vrijwilligers.
 Op zondag 26/6 wordt de koeling ingeladen.
 Dorien bestelt groenteschotels bij Verbeeck (voor 100 personen)

-

Dankreceptie: maandag 27 juni: voor ‘’vaste groepen’ van helpers.
(kriebelmoeders, gemachtigd opzichters, ouderraad,…)

-

Evaluatie van de kledinginzameling:
 Opbrengst € 633
 Helpers moeten er staan als dit zo werd geafficheerd.
 Kledinginzameling zou in de toekomst stoppen, besluit van de
gemeente. Voorlopig blijven aanvragen bij de gemeente, er is nog
steeds geen beslissing hierover genomen.

-

Ontmoeting computermaatjes Naaldwijk: vrijdag 24 juni: maatjes komen
naar hier, frietjes worden gesponsord door Frituur Bax Bis.

4. Agendapunt vanuit de school:
- Evaluatie project kunst:
 Kijkmoment vanaf 15u. was moeilijk voor werkende ouders.
Was om 15.30u. ook druk, tentoonstelling was knap, project van de
hele school, foto’s komen nog op de website, leuk contact tussen
kleuters en lagere school, actieve workshops, leuke actieve bezoeken.
- In samenwerking met klimop: volgend jaar: thema ‘de wereld’
- Klasverdeling volgend schooljaar:






Nog niet helemaal duidelijk, volgens inspectie in Ravels wordt er te veel
zwemmen gegeven. (uren: cadeau van de gemeente wat betreft
lestijden), dus er zullen extra lestijden LO moeten komen, dat houdt in
dat er uren uit het lestijdenpakket naar lkr. LO moeten gaan. Dit
betekent dat grote klassen geen/minder ondersteuning zullen krijgen.
Start 7 kleuterklassen, Isabelle zorgcoördinator, normaal gezien: 2
kleinste, 3 middelste en 2 grootste kleuterklassen.
LS: 1,5 eerste leerjaar, 2 2e leerjaren , 1 3e leerjaar , 1 4e leerjaar, 2 5e
leerjaren , 2 6e leerjaren.
Heel wat mensen gaan 4/5 werken, (lkr. > 50)

- Inspectie op komst:



Maandag 30 mei vooronderzoek, op basis daarvan wordt de focus
bepaald.
Van 6-10 juni komen ze inspecteren. Op basis daarvan advies 1
(gunstig zonder voorwaarden), 2 (gunstig onder voorbehoud),3
(negatief).




Komt veel stress bij kijken, maar als je bereid bent om te werken
aan je werkpunten, kan er niks gebeuren.
Verslag is openbaar, kan iedereen raadplegen. (online)

- Update asielcentrum: verloopt vlot, is reeds positief geïnspecteerd,
kosteloze schoolreis naar het Stadspark
- Prioriteiten volgend schooljaar: wiskunde-methode, zorg in de klas,
lesgeven aan 3 groepen (instructie)
- Traktatie ijsjes: laatste donderdagvoormiddag 30 juni : Peggy, Sandra en
Ann zorgen hiervoor.
 Sandra regelt met Chris.
 Anit geeft door wie geen ijsje mag wegens allergie.
5. Rondvraag: Bespreking van vooraf ingediende varia-puntjes
-

-

Nog steeds extreem warm in de KS: systeem wordt opnieuw op punt
gesteld, er wordt aan gewerkt.
Ijsboer kan NIET aan de school staan tijdens schoolfeest, we hebben zelf
een ijskraam.
Fietsenrij: controle doen! Zeer gevaarlijk.
Geen overzet na de sportdag, brigadier moet hiervan op de hoogte zijn.
Leden die het hele schooljaar niet geweest zijn, schrappen op de lijst.
Even een mailtje sturen om te vragen of ze nog zich willen engageren.

Verslag: Inge Thielemans

