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1. Verwelkoming
2. Verslag vorige vergadering / Kasverslag:
Playbackshow: €1700 winst, beter dan vorig jaar Uitgaven vooral m.b.t. carnaval
In kas: €19 000
3. Agendapunten vanuit de ouderraad:
- Evaluatie playback: Anit heeft aandachtspunten genoteerd o.a. partypoppers
gebruiken mag niét, zoveel verschillende dranksoorten zijn niet nodig, liever
groot worstenbrood dan klein, licht en geluid waren niét goed. (Was een andere
technieker, volgend jaar terug die van vorige jaren.) Twee deuren gaan
tegelijkertijd open. Kinderen van de helpers gaan vooraan op stoelen zitten en
houden geen tafels ‘bezet’.

Gert zorgt voor een hoesje voor de dvd (foto’s nog bijeen zoeken op Rawepo),
wordt deze week nog meegegeven.

- Evaluatie carnaval: op 2 verschillende dagen wegens theater dat niet op
vrijdag geboekt kon worden, zal over 2 jaar wél terug op vrijdag doorgaan.
Problemen met elektriciteit bij het wafels bakken, wordt mee opgenomen in
draaiboek carnaval. Mixen gebeurde door bakker, was gemakkelijk. (Aankoop
mixer wordt hiermee geschrapt.)
- Paaseitjes: 30 maart worden die meegegeven
350 zakjes zullen zelf gemaakt worden, Tinne gaat eitjes (melk/wit/…?)
bestellen, Ronny zorgt voor zakjes.
Woensdag 28 maart om 20u. in de leraarskamer: Heidi, Tinne, Kim, Nicky,
Suzan, Tinne, Heidi, Nanda

- Kledinginzameling: affiches hangen uit, nieuwsbrief, kwis om te raden
hoeveel kg er ingezameld werd. Nicky Vanherck zorgt voor ciné-tickets.
Volgend jaar in september al aanvragen bij gemeentebestuur, werd weer
goedgekeurd voor één jaar.
Do 19/4:

8.15-8.45u.: Gert en Ronny 15.15-15.45u.: Kathleen

Vrij 20/4

8.15-8.45u.: Kim en Suzan

Za 21/4

9.00 -11u.:

Nicky

15.15-15.45u.: Sandra

11.00-13.00u.: Heidi

- Schoolfeest: zondag 3 juni
Schoolwerkgroep: Kathleen, Ronny, Tinne, Gert, Geert, Anit + datum afspreken
Discussie over ‘prulgehalte’ van speelgoedjes / hoeft niet noodzakelijkerwijze op
te brengen / spelletjes / …
4.

Agendapunten vanuit de school:
- Verkeersweek 16 t/m 20 april:
4e leerjaar: fietsoefeningen / voetgangersexamen - 5e leerjaar: verkeersdag
6e : fietsexamen / ren-je-rot-kwis - 123e: verkeersdag met doorschuifronde
Kleuters werken hier in mei rond.
- Evaluatie info-avond + verloop project gezondheid: op leuke manier
gebracht, werd positief onthaald. Anit licht toe wat er gebeurt door de

studenten (voeding / sport). Sterrenkaart: te voet/fiets naar school /
middagsport / sponsortocht  volle kaart dan krijgen ze een beloning
 Miek gaat onderzoeken wat kàn.
- Stand van zaken Expeditie M: zorgbeleid
Administratie door zorgteam wordt geoptimaliseerd / Twee pedagogische
studiedagen / Er is een evolutie binnen het team.

- Aanpassingen Wiskanjers: hervormingen / aparte handleiding voor
gemeentelijk net / er wordt rekening gehouden met opmerkingen en er zijn per
leerjaar aanpassingen gebeurd door de uitgeverij.
- Voorbereiden op GDPR: wet van informatieveiligheid, 25 mei verandert
de wet op de privacy. Kleine aanpassingen gebeurden reeds:
wachtwoordenbeleid / codes op kopieermachine / papierversnipperaars /
mailen naar alle ouders in BCC / inschrijvingspapieren aanpassen.
- Budget ouderraad => nog volop ideevorming Ze weten nog niet wat ze
willen en willen een juiste keuze maken. Er zijn al heel wat opties aangereikt.
5.

Bespreking vooraf doorgegeven varia-puntjes
- Agent Wim ondernam nog geen acties: Was ziek, visie politie is: Als wij er
zijn, gebeurt er niets. Als we er niet zijn, gebeurt er vanalles. De school
krijgt dit niet opgelost.
Twee voorstellen: iets doen met schooltijden zodat er iets meer spreiding is /
bij de gemeente je beklag gaan doen.
Gemachtigd opzichter mag nummerplaat doorgeven wanneer er iets fout gaat,
hier wordt rekening mee gehouden.
- Partypoppers tijdens playback: was al aan de orde
- Koeken voorzien in nabewaking: kinderen hebben vaak hongertje, zal
duidelijk in de nieuwsbrief aan ouders komen dat ze zelf een koek voorzien
indien ze dit nodig achten.
- Bewaking tijdens de middag op de kleuterschool / wild speelgedrag en géén
lkr. op de speelplaats (hulp toiletjes,…). Er goed op letten dat er altijd wel
iemand op de speelplaats blijft.
- 100 dagen voor leerlingen 6e leerjaar: meester Hans ziet dit liever niet
gebeuren, het is te druk in het zesde leerjaar.
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