Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Weelde
Verslag vergadering 22 november 2017
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 Bieke (LS) A

Geert Thielemans A

Dorien Versteynen V

Ilse Van Dommelen A

Evelien Meeusen V

Peggy De Smedt A

Nanda Nieuwkerk

Suzan Jacobs V

Nienke Smets A

Thomas Dierckx V

Mieke Heyns

Elke Lommers

Nele Maas A

Tine Van Dun A

Katleen Brosens A

Sandra Stokman V

Nicky Vanherck A

Yellie Pieren A

Kim Timmermans

A

1. Verwelkoming
2. Verslag vorige vergadering / Kasverslag: €21 000
3. Agendapunten vanuit de ouderraad:
-

Evaluatie grootouderontbijt: € 2500 opbrengst
Positieve reacties, veel helpende handen, 358 aanwezigen, is volledig
gesponsord door de gezinsbond, overschot is naar de voedselbank gebracht.
Verbeterpuntjes; sommige grootouders waren op de verkeerde locatie, brood
werd laat geleverd en was ook onvoldoende ( verkeerd aantal meeggegeven),
te weinig sinaasappelsap, mailtjes van ouders die niet op locatie van hun
eigen kind stonden (moeilijk organiseerbaar), in school moest er lang gewacht
worden aan het buffet, misverstand over het aanvangsuur. (9u. – 9.15u)
Volgende editie zal er rekening gehouden worden met deze puntjes.

Heidi heeft een draaiboek uitgewerkt, dit was haar laatste editie.
Optie volgende editie: De Brouwerij (zaaltje van de gemeente, kosteloos.)
-

Planning activiteiten:
* Sint (5/12) Katleen/Suzan zijn hiermee bezig, komt helemaal goed.
Strooipieten moeten ‘zichtbaar’ strooien, geen overdaad. Mieke en Nienke
zijn strooipieten, gaan ook naar Klimop strooien, volgende vrijdag 1/12.
4/5/6 gaan naar de film, ouderraad zal de bus financieren.
* playback (26/1) Werkgroep Ilse, Peggy, Ronny en Katleen.
Spreken een datum af om samen te komen. Er wordt een mail gestuurd om
te vragen wie er meedoet met het nummertje van de ouderraad.
Extra bijdrage vanuit OR voor lkr. godsdienst/zedenleer/islam: vooral
lessen waarbij ze samen aan de slag gaan. (4 keer per jaar) Ouderraad
staat ervoor open, als er een concrete vraag komt zullen ze dit behandelen.
Financiële tussenkomst OR voor gezinnen met betalingsmoeilijkheden
zeeklassen, eerst via OCMW, pas bij problemen met ouderraad.
Weten ouders voldoende dat – bij financiële problemen – er steun kan
voorzien worden vanuit het OCMW, mits bepaalde voorwaarden? Misschien
dit vermelden in de nieuwsbrief?
http://www.ravels.be/product.aspx?id=36
Bedrag zeeklassen: kosten geraamd op €180, gemeente betaalt een
studiereis, busrit rechtstreeks naar Ieper. Daardoor een kostprijs van €174,5,
elke leerling zal €5 teruggestort krijgen. Was een heel fijne week, lekker eten.
Pestprobleem: KIVA: financieel moeilijk. Voorlopig nog niet instappen. Als
school moet je keuzes maken.

4.

Agendapunten vanuit de school:
Vraag naar mobiele geluidsbox, ouderraad zal dit betalen, Sint zal dit
brengen.
Carnaval : ‘Bizar’ voor kleuters en ‘Djabsadoe’ voor de lagere school
Kunnen de kinderen van 1 tot 6 ook in de tent dansen? (13.15u. tot 15.00u)
 Geert vraagt dit na bij Marc Rombouts en laat dit weten aan Anit. (9/2)
Peggy regelt de wafels, samen met Suzan en Sandra.
Problemen op speelplaats: bevraging bij oudercontacten: pestprobleem
kwam er niet uit

Doelen voor lichamelijke opvoeding. Rollen en glijden komen onvoldoende
aan bod, vandaar gaan leerlingen van 1 tot 6 opnieuw een keer schaatsen in
januari.
Digitalisering van de communicatie – bevraging standpunt van de
ouderraad : overschakelen op systeem ‘Gimme’?
Ervaringen ouders omtrent de wiskundemethode: na vorig jaar nu veel
vlotter verloop.
Terugkoppeling van de ouderbevraging + actiepunten die eruit voortvloeien.
Antwoorden op vraag: ‘Zorgbegeleiding goed uitgebouwd?’, zijn te negatief.
Team is hiermee al aan de slag gegaan, hebben externen al geraadpleegd om
hulp te vragen.

5.

Bespreking vooraf doorgegeven varia-puntjes
Bedenkingen bij kwaliteit en prijs van de foto’s: pasfoto’s (niet iedereen heeft
een witte achtergrond), kindjes kijken erg boos en de foto’s zijn bovendien erg
duur.
Katleen heeft gegevens van iemand die dit ook wil/kan doen uit de Koning
Albertstraat, ze zal de gegevens doorgeven aan Miek.

