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VERSLAG Vergadering Ouderraad
Dinsdag 10 december 2018
Aanwezig:
School:

Robbie, Liesbeth C., Kim, Inez, Sara O., Hilde, Steven, Liesbeth T.,
Stephan
Directeur Gerry, juf Elke, juf Sara

Verontschuldigd:

Katia, Kimberly, Rina, Hilde, Sara, Philippe, Matthias

1. Vorig verslag: opmerkingen
Opvolging ouderbevraging lager onderwijs
Aktiepunten die we dit jaar zeker willen aanpakken + toelichten aan de ouders:
- Veiligheid: in de algemene perceptie heeft Vollezele nochtans de veiligste school uit de vier
gemeenten, dit ondanks de drukke steenweg. Positief zijn de brede voetpaden en flitspalen
maar het grootste pijnpunt is wellicht de in- en uitrit van de parking  er wordt voorgesteld om
spiegels te plaatsen op beide zijkanten van de muur. Gerry doet hiervoor navraag bij de
gemeente. Ook zou het goed zijn mocht men op het einde van de voetweg (aan de overkant van
de straat) een paaltje of bord plaatsen om de aandacht te vestigen op het fietspad.
- Groen: er wordt gedacht aan beplanting die weinig onderhoud vereist
- Toezicht op de speelplaats: Gerry werkt aan een goede communicatie naar de ouders toe
2. Stavaza financiën
Inkomsten koekjesverkoop besproken.
Uitgaven Sint en grootoudersfeest: besproken.
Op de rekening : besproken.
3. Stavaza speelplaats lager fase 2
Verbouwing danshuisje
De muur is opengebroken, de bank staat erin, nu nog verven en het is klaar.
Opstellen nieuwe werkgroep
Gerry doet een oproep naar geïnteresseerde ouders om mee te werken aan en na te denken
over de plannen voor fase 2. Daarna zal een werkgroep opgericht worden.
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Vervanging kunstgras 10-15 jaar
De vervanging van het kunstgras zou ruim geschat € 4250,00 (all-in) kosten, dit om de 8 à 10
jaar.
4. Ouderbevraging resultaten – evaluatie kleuters
Presentatie op de volgende ouderraad.
5. Status social media
De nieuwe aanpak via facebook werkt goed. Er zijn veel positieve reacties. Het aspect privacy
voor wat betreft de kinderen die herkenbaar op de foto’s staan vormt in principe geen
probleem. Mochten hier toch opmerkingen over komen kunnen de betreffende foto’s
eenvoudig weggehaald worden. Het is de bedoeling om sneller allerhande info en activiteiten
op facebook te zetten, dus hoe meer materiaal de juffen insturen hoe beter. Alles mag
gestuurd worden naar Sofie Priëls, Steven en Robbie.
6. Activiteit voor leden ouderraad en helpende handen
Matthias en Philippe zullen een activiteit voor de ouderraad organiseren tijdens de week van de
vrijwilliger (23/02/2019 – 02/03/2019). Volgende vergadering.
7. Evaluatie koekjesverkoop
Alle koekjes werden verdeeld en zorgden voor een mooie opbrengst. De prijs die wij vragen ligt
beduidend lager dan wat andere organisaties vragen voor hetzelfde aanbod. Dit is een bewuste
keuze en willen we zo houden.
8. Evaluatie grootouderfeest
De nieuwe opstelling van de tafels werkte zeer goed. Dankzij de vele helpende handen verliep
de opstelling en opruiming vlot.
9. Soepactie
-

Zaal Belvédère zorgt voor het maken van de soep, alsook voor de ingrediënten  200 liter
De tafel met bediening zou men onder het afdak willen plaatsen met aanvoering vanuit het
lokaal Rode Kruisgebouw.
- Extra soeppotten nodig
- Kassa: voldoende muntstukken en briefjes van 5 euro
Afspraak op vrijdag 21 december om 8u30 voor opstelling en versiering, en vanaf 14u30 voor
bediening en verkoop. Gerry stuurt nog een mailtje rond naar de helpers.
10. Eetfestijn
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-

Zaal, brouwer, slager, kaasboer, bakker, … liggen allemaal vast
Sandwiches ipv piccolo’s voor de hotdogs
Wijn en cava via broer Steven
Meer ketchup, mayonaise en studentenhaver voorzien
Sponsoring via Stephan
Kaarten kunnen bij Colruyt gedrukt worden

11. Quiz
Datum: 27 april 2019
Volgende vergadering werkgroep: 7 januari 2019
12. Activiteiten ouderraad
Schoolfeest
Men denkt eventueel aan een bbq- of frietkraam of foodtruck, in plaats van trippen en hamburgers.
Dit levert geen opbrengst maar vraagt daarentegen ook geen werk. Tegen de volgende vergadering
wordt iedereen gevraagd een aantal voorstellen en prijzen op tafel te leggen.
Toiletjes kleuters
Wordt vervolgd.
Stand ouderraad
Poster op eetfestijn + flyers Quiz
13. Parochielokaal
Naar aanleiding van de afbraakcontainers die reeds klaarstaan heeft Robbie contact gehad met
Veerle De Roo. Zij was niet op de hoogte van enige start van de werken. Bovendien bevestigt zij dat
er een negatief advies is van het schepencollege voor de eerste plannen. Er is dus nog geen
goedkeuring. De gemeente heeft een veiligheidsplan, een mobiliteitsplan en een gedetailleerde
beschrijving van de geplande activiteiten gevraagd. Het gebied blijft zonevreemd dus enkel
socioculturele activiteiten zijn toegestaan. Het dossier komt ten vroegste in januari opnieuw op het
schepencollege. Tot dan mag in principe niets gebeuren, ook geen afbraakwerken. Veerle houdt ons
op de hoogte.
Inzake onze bezorgdheid omtrent de mogelijke aanwezigheid van asbest meldt Gerry het volgende:
- De bouwheer/aannemer laat weten dat zij ‘naar best vermogen’ het gebouw hebben
onderzocht en geen asbest hebben gevonden.
- De gemeente heeft intussen toch de verplichting opgelegd om het gebouw door ABO consult te
laten inspecteren. Conclusie: geen asbest in dak, muren, verf, … echter wel asbest in de zwarte
plint rondom de vloeren en onder de ramen!  de verwijdering zal bijgevolg gebeuren door een
gespecialiseerde firma. Dit zal geen impact hebben op de omgeving.
Varia
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De ouderraad gaat akkoord om de juffen van de levensbeschouwelijke vakken samen een budget
van € 100,00 per jaar toe te kennen, zelf onderling te verdelen. Dit is conform de budgetten die
voorzien worden in de andere scholen.
De juf godsdienst doet een oproep naar kerstdvd’s om de mediatheek aan te vullen.

Volgende vergadering: donderdag 17 januari 2019 om 20.00 uur
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