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1. Verwelkoming
2. Verslag vorige vergadering / Kasverslag:
Mobiele geluidsbox is aangekocht, werkt prima! Was een cadeau van de Sint.
3. Agendapunten vanuit de ouderraad:
-

-

Evaluatie Sint: vlotte Sint die kinderen leuk aansprak, ook de 2 pieten deden
dit goed. Kleuterjuffen wilden aanvankelijk geen strooipieten wegens drukte,
er werd dan een tussenoplossing gezocht. Koekjes in de handjes geven en
praten met kindjes, was supergeweldig, jammer dat er mama’s herkend
werden. Volgend jaar wissel van de strooipieten met Klimop of Ravels?
Playback:
Doorgeven werklijst, 3 shiften en klaarzetten in de NM.

Datum playback 2019 wordt één dezer weken vastgelegd.
Overlopen praktische puntjes (bemanning kindertoog – Peggy is
zaalverantwoordelijke – Heidi wisselgeld – prijsvraag wegens 20e editie –
worstenbroodjes/donuts – na 2e deel act ouderraad en dan pauze – dvd)
-

Carnaval: 2 optredens : woensdag 7/2 kleuter, vrijdag 9/2 discotheek
Kan er op 2 momenten gebakken worden? Is te ingewikkeld, wafels blijven
op vrijdag. KS rond kwart voor 11, LS in NM (gaan gesplitst naar discotheek).
 Sandra en Suzan, Evelien, Nicky, An Van Steen (VM) gaan bakken.
(Schilmama’s nog vragen.)
Mixer is nu nog oké, Ronny zorgt voor boormachine.

-

Pasen: zakjes mee voor de paasvakantie, op vrijdag 30 maart
Financiële schenking aan de school: bedrag van €10 000
 lerarenteam gaat zich bezinnen over hoe ze dit zinvol gaan spenderen.
Kledinginzameling: indien het mag, week na de paasvakantie. Wordt
aangevraagd bij de gemeente. (Nele)

4. Agendapunten vanuit de school:
- Bevraging welbevinden/betrokkenheid (2x in LS) : individueel per kind, per vraag,
ook een schoolanalyse. Lkr. kunnen dan conclusies gaan trekken na enkele jaren.
Ook in KS gebeurt dit, zorglkr. kijken naar lln., conclusies worden ingekleurd.
- Andere optie schoolfotograaf: professionele kinderfotograaf uit onze gemeente,
geen ervaring met schoolfotografie. Inlogcode / prijzen 8 tot 25% goedkoper dan
huidige fotograaf, 35% voor de school (onbetaalde schoolrekeningen worden
hiermee betaald), ook gadgets. Digitale foto’s verkopen? Beiden aanbieden, maar
digitale versie iets duurder maken. (Dupla fotografie)
- Project gezondheid ‘Samy Pet’ SVS, zet de kinderen aan tot meer beweging/
deze maand de Samy-pet-dans / trefbalwedstrijden / speelkoffers voor 1 en 2 /
bewegingspaspoort / spelletjes op speelplaats door gymlkr. / sport tijdens de middag
+ info-avond over voeding (door studenten sport en beweging) voor ouders op
19/02/2018. Deze studenten gaan het project (beweging/voeding/mentale
gezondheid) ook verder mee uitwerken, dat doorgaat van 5 tot 16 maart, met als
eindactiviteit de sponsortocht
- Actieplan Gimme: digitale communicatie: bevraging ouderraad / lkr.
70% zegt ja, 10 % twijfelt, 20% ziet dit niet zitten.
Toch gaat er mee gestart worden, één ding is nog belangrijk: wet op de privacy.
Miek licht actieplan toe: info-en oefensessie voor ouders, 2 avonden na
paasvakantie. (Werken met inschrijvingen vooraf.) Vanaf dan kan je je als
ouder abonneren op een klas. Tot einde schooljaar oefenmoment. Dubbele

communicatie tot dan. Eind juni vragenavond, een zitavond. Eén september
wordt er definitief gestart.

5. Bespreking vooraf doorgegeven varia-puntjes
- Strooipieten werden herkend door kleuters
- Aanpak strooien zout bij sneeuwval: de gemeente strooit, school was niet
voorbereid en had geen strooizout. De paadjes moeten veilig zijn.
 Een zak strooizout voorzien op school voor de paden.
- Parkeerprobleem voor gemeentehuis om 15.30u.. Agent Wim kan hier
controleren en boetes uitschrijven. Miek contacteert Wim, ook gehandicaptenparking
controleren.
- Foutjes bij noteren van de nabewaking, mensen nabewaking aanspreken. Ook
via de nieuwsbrief laten weten.
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