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A = aanwezig

V = verontschuldigd

Gert Quirijnen
(voorzitter) A
Ronny Stabel
(ondervoorzitter) A
Inge Thielemans
(secretaris) A
Heidi Remijsen
(penningmeester) A
Juf Miek
(directie) A
Juf Anit
(beleidsondersteuning) A
Juf Maria (KS) A
Juf Kaat (LS) A

Geert Thielemans A

Dorien Versteynen A

Ilse Van Dommelen V

Evelien Meeusen A

Peggy De Smedt A

Nanda Nieuwkerk V

Suzan Jacobs A

Nienke Smets A

Thomas Dierckx A

Mieke Heyns A

Elke Lommers

Nele Maas V

Tine Van Dun A

Katleen Brosens A

Sandra Stokman A

Nicky Vanherck A

Yellie Pieren A

Kim Timmermans

1. Verwelkoming (nieuwe leden)
2. Agendapunten vanuit de ouderraad:
Evaluatie schoolfeest:
-

Anit heeft opmerkingen aangevuld in het draaiboek
Tijdstip klaarzetten ’s zaterdags moet beter afgesproken worden

Evaluatie afscheid 6e leerjaar / vrijwilligersfeest: geen opmerkingen, alles oké
Planning activiteiten:
grootouderontbijt op 18/10
- klaarzetten op dinsdagavond 17/10

A

- inschrijving tot 29/9 – briefjes worden deze week meegegeven. Niet aangemeld
= niet binnen… Grootouders/ouders geven bij inschrijving gepast geld mee.
Gescheiden ouders worden apart gemaild, alle grootouders zijn welkom.
- Helpers geven zich op bij Heidi, tegen eerste week van oktober. (Vooraf-tijdensna het ontbijt zijn helpers nodig)
- 3 locaties: refter lager, refter kleuter en parochiezaal
- Speculaas verkopen
- Subsidie gezond ontbijt door Gezinsbond – Heidi bespreekt met Claudy/Lianne.
- Openingswoord door ouderraad op 2 plaatsen, om 9.00u.
- Dansje met grootouders
- Tafelversiering in herfstthema door kleuterjuffen
Sint dinsdag 5/12
- Johan Jansen wil dit doen: Anit contacteert Johan.
- Draaiboek zit prima in elkaar.
- Nieuwe baard en pruik aankopen
- Zwarte pieten: vrienden van juf Kristien / stagiaires
- Heidi contacteert Confetto – indien prijs oké worden snoepzakjes hier besteld,
zoniet maken ouders dit zelf . (Yellie zal in dat geval naar Sligro gaan.)
- Strooipiet ? Miek vraagt na bij personeel.
Playback : 26 januari:
- Peggy is hiervoor grotendeels verantwoordelijk, Geert gaat mee in de werkgroep
om deze taak de volgende jaren verder te kunnen zetten.
- Zaal tijdig vastleggen! Infomail seizoensplanning hiervoor goed in de gaten
houden! .
Schoolfeest: eerste zondag van juni (3)

3.

Agendapunten vanuit de school:

Verkeersensibilisering is gestopt. Lkr. stonden hier niet meer achter, niet voor hen,
niet voor de kinderen, wegens soms onbeschofte reacties.
- bloembak is verzet. Toch gevaarlijke situatie.

- Strook fietspad/voetpad opnieuw schilderen.
Inmiddels reactie gemeente : De belijning is mee opgenomen in een algemene
toewijzing van belijning en al gegund aan een aannemer. De werken zullen dus
zeker worden uitgevoerd. De datum is nog niet gekend.
- Grotere kinderen fietsen nogal snel.
Zeeklassen:
- 3 stagiairs gaan mee + 4 lkr. en Anit (samen met Klimop)
- studiereis Zwin/Sealife wordt betaald door de gemeente
- petten zijn besteld, ouderraad betaalt
- foto’s komen niet alleen op website, maar ook op FB.
- ouderraad betaalt wanneer dit voor ouders financieel niet haalbaar is. (Zou dit
jaar één kind zijn.)
Fruitproject BEDANKT !
- €4 subsidie Vlaams gewest is weggevallen, nog steeds €2 door gemeente, rest
wordt nu gesponsord door ouderraad.
Water/melk:
- Veel kinderen drinken in de eetzaal water van thuis.
- ! Let op: sommige drinkbussen worden gevuld met appelsap. Prikactie!
- Probleem in KS met water: gezamenlijk afgesproken: VM gratis / middag per
beker €0,17
- Bekers voorzien voor kleuters, afwassers van 6e lj.
Info-avond: Slechte opkomst => Hoe zou dit komen?
- Slechte timing (iets later starten?), drukke week, inschrijving vooraf?
Ondersteuningsnetwerk De Kempen
- Gon is afgeschaft, aangemeld bij Giblo Beerse
- dossiers zijn ingediend, zowel lln. met als zonder diagnose.
- 5u. ondersteuning voor 4 kinderen.
- Regelmatige evalutie, kan soms in nadeel/soms in voordeel spelen.
4.

Bespreking vooraf doorgegeven varia-puntjes

! 2 weken voor agenda vragen naar varia-puntjes, zodat ze kunnen worden
opgenomen in de agenda
Klasverdeling in KS?
- Bij verdeling wordt rekening gehouden met o.a. de capaciteiten lln., vriendjes,
zorgkinderen, kinderen met problematiek liever niet in duobaan, … om te komen tot 2
evenwichtige klassen
- 3e KS op laatste moment nog veranderd – 22/24 kinderen, toch een evenwicht
- Kleuters 1e en 2e kleuterklas zitten niet op leeftijd, alleen 3e kleuterklas. Is een
weloverwogen keuze.
- Traantjes

bij kleutertjes die niet langer in de klas mochten worden afgezet maar aan
de poort. Eerste dag misschien dit nog doen… Beter op het einde van schooljaar
oefenen.

Informatieveiligheid: info moet goed beschermd zijn, gemeente is hiermee
begonnen (geheimhoudingsverklaring voor vrijwilligers) Wat is het verschil tussen
ouder en vrijwilliger? Graag bij iedereen discretie!
Pesten in LS op speelplaats: juf Martine (zorgjuf socio-emotioneel)
- Melding is héél belangrijk, zowel aan klaslkr. als aan directie als aan zorgjuf.
- Aanpak door gesprekken, ook tussentijdse gesprekken met ouders
- Oudere lln. zouden jongere kinderen aanpakken.
- Peters en meters voor jongere kinderen.
klassegeld / afrekening fruit vorig jaar
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