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VERSLAG Vergadering Ouderraad
woensdag 21 oktober 2015
Aanwezig:

Robbie, Katrien, Priscilla, Femke, Sara, Hilde, Steven, Ann,
Liesbeth, Inez,

School:

Directeur Gerry, juf Lieve, juf Stephanie, juf Elke, juf Sara

Verontschuldigd:

Annelies, Philippe, Mathias, Cindy, Stephan

1. Vorig verslag - opmerkingen?
De juffen vragen of het verslag van de ouderraad steeds naar alle leerkrachten kan gestuurd
worden.
Er is ondertussen ook een leerkracht zedenleer aangesteld voor het 5de leerjaar. Juf Charlotte
wordt verwacht na de herfstvakantie.
2. Koekjesverkoop
De koekjesverkoop was een enorm succes. Er werden maar liefst 584 pakketten besteld en we
rekenen op 2,14 euro winst per pakket.
Op zaterdag 7 november om 13:00 uur worden de zakjes klaargemaakt in het bureau van de
directeur. Gerry maakt briefjes waarop de naam van de leerling en het aantal pakketjes zal
vermeld staan. De zakjes zullen in de week na de herfstvakantie aan de kinderen meegegeven
worden.
3. Grootouderfeest
Helpende handen op woensdag zijn: Liesbeth, Cindy, Katrien, Ann, Katja, Karen en Liesbet.
Op dinsdagavond vanaf 15u30 zal alles klaargezet worden. Gerry doet nog een oproep
voor helpende handen en maakt een planning op.
4. Status inrichting lokaal oud schoolgebouw
De kachelbescherming wordt nog deze week geleverd en zal zo snel mogelijk geplaatst worden.
Men is ondertussen ook begonnen met de renovatie van de benedenverdieping.

5. Stavaza financiën
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De jaarlijkse bijdrage voor de klaswerking (2300 euro) is gestort. De opbrengst van de
koekjesactie wordt geschat op 1250 euro.
6. Verfraaiing toiletten
Het voorstel is om te beginnen met de toiletten beneden in het thema 'onderwaterwereld'.
Hier zouden twee kleurrijke spandoeken opgehangen worden (links en rechts, vooral ook om
de waterleidingen achter te verstoppen). De muren zijn te poreus en oneffen om mooi te
kunnen verven. Daarnaast zou in elk toilet ook een 3D sticker gekleefd worden. Aan de vensters
komen visjes in stickerverf (zie klasje juf Els). Totaal geschat budget komt op 160 euro. De
ouderraad gaat hiermee akkoord.
De andere toiletten zullen in een volgende fase worden gedaan.
7. Kerstsoep
In de vorige vergadering werd beslist om ook dit jaar de kerstsoep te organiseren. Katrien zorgt
voor een lekker recept. Volgende personen kunnen zich alvast vrijmaken op donderdag:
Katrien, mama Katrien, Annelies, Hilde, mama Hilde, eventueel Anja en/of mama Anja. En op
vrijdag: Liesbeth, Inez, Steven, Hilde, Katrien en Robbie.
Bij slecht weer zal men opnieuw gebruik maken van de oude toiletten. Als het mooi weer is
staan we onder het afdak.
8. Eetfestijn
Gerry stelt voor om voor het eetfestijn kaas te bestellen bij de leverancier uit Ronse in plaats
van deze uit Geraardsbergen (vorig jaar). De kaaswinkel uit Ronse is ook open op zaterdag en
dat zou het eenvoudiger maken om kaas bij te bestellen indien nodig. Gerry vraagt nog prijzen
op. Het fruit wordt opnieuw aangekocht in Ghoy.
9. Zitdazo
Via onze facebook-pagina kregen we volgend voorstel binnen:
Hoi, indien jullie voor dit schooljaar op zoek zouden zijn naar een lezing voor ouders rond een
interessant thema, neem gerust eens een kijkje op onze website www.zitdazo.be. Ouders
kunnen hier gratis en voor niets terecht. Volgen op facebook kan ook via www.fb.com/zitdazo.
Fijn weekend!
Dergelijke lezingen worden nu in samenwerking met de Scholengemeenschap georganiseerd.
De opkomst is echter altijd zeer laag. Robbie kijkt nog na wat de prijs is voor de lezingen via
Zitdazo. Alleszins wil men dit doorgeven aan de coördinator van de Scholengemeenschap
Marleen Hanselaer.
10. Ophangen 'Word Cloud' Boom
De Boom zal opgehangen worden bij de kleuters. De Ster komt beneden te hangen.
11. Varia
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-

De website van de school krijgt veel positieve commentaar en mag zeker gezien worden
(mooie foto's, kalender, ...). De klasfoto's die op de eerste schooldag gemaakt werden door
juf Lieve en door Annelies moeten er nog opgezet worden. De samenstelling van de
ouderraad is aangepast, de rollen nog niet.

-

Naar aanleiding van de dag van de jeugdbeweging op vrijdag 23 november mogen de
leerlingen hun outfit die dag aandoen naar school. Er zou een klein misverstand geweest
zijn tussen twee concurrerende jeugdbewegingen tijdens het flyeren aan de schoolpoorten
waarbij de ene binnen de schoolpoort werd toegelaten en de andere niet.

-

De Quizzz zal plaatsvinden op zaterdag 16 april 2015 en is in de eerste plaats bedoeld voor
de ouders. De zaal en het materiaal zijn alvast gereserveerd. In het blad SAMEN zal men de
quiz eveneens promoten. Zitten in het werkgroepje: Katrien, Priscilla, Femke, Liesbeth,
Steven, Mathias, Inez en Gerry. De werkgroep komt een eerste keer samen op 8 december.

-

De stagiaire die momenteel bij de kleuters staat wil een project uitwerken met
speelplaatsboxen. Zij vraagt of hiervoor budget is. De ouderraad staat hiervoor open maar
wil graag eerst een meer concreet uitgewerkt voorstel zien.

Volgende vergadering: dinsdag 24 november 2015 om 20.00H in zaal Notelaar
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