Verslag ouderraad 11 maart 2019.
Aanwezig: An, Katty, Ruth, juf Inge VH, juf Lissa, meester Marc, Wim, Wendy, Kris, Willemien, Mon,
Evelyne, Sofie, Kristof, Mattias, Koenraad, Tom, Eva, Stijn, Raf, Mieke, Brigitte, Vanessa
Verexcuseerd: Myriam, Katrien B, Maike

Workshop fietsveiligheid – 19u30 – 20u30:
Uitleg van BAM over project dat in mei zal starten voor enkele klassen van de lagere school. Verdere
communicatie zal zeker nog volgen via de klasagenda.
Agendapunten:
Vorige activiteiten:
* Choco stop tvv vzw Rond punt: 386€ zal doorgestort worden van ouderraad naar de vzw.
* Quiz: was een succes! Bijna 30 ploegen. 1270€ winst. Bedankt aan de organisatoren en
quizmasters. Gunter had voor uitgebreide prijzentafel geregeld. “overschot” van prijzen werd aan de
school gegeven (oa kuisproducten, ballen,…)
Komende activiteiten:
* Kledinginzamelactie van 29 april tot 8 mei. Inzamelpunten zijn de pastorij of Vredestraat. Aangezien
de meerderheid van de kinderen ’s ochtends via de kerk komt, en er in de hal van Coloma bos minder
plaats is, zullen we geen kledij meer verzamelen in Coloma bos.
We zijn nog op zoek naar mensen die zich even kunnen vrij maken om ’s ochtends mee aan de
pastorij te staan (tussen 8u en 8u30) of ’s avonds eens over en weer willen rijden tussen de
Vredestraat en de pastorij om de kleding daar te zetten.
aanmelden op de werklijst kan via deze link :
https://docs.google.com/document/d/1dmD_N1qqiObw5lySSuKwwzSy5TcXONtJFOiMI7uuPKU/edit?
usp=sharing
* Run & Walk op 5 mei in Bloso domein Hofstade. Focus ligt op de kinderen zelf: kids run, ludieke
activiteiten,… Op donderdag 21 maart komt de werkgroep samen voor de organisatie. Kandidaten
mogen zich nog steeds melden!
* 25 mei: jaarlijkse fuif in de Vredestraat. Fuif is maar een deelaspect. Er wordt ook geschminkt,
geknutseld,… Alles op kindermaat. Brief komt nog voor de paasvakantie.
financien: ongeveer 11.000€ in kas. We sparen verder om de speelplaats terug op te frissen na de
verbouwingswerken. Kleine uitgaven worden uiteraard wel nog gedaan (aankoop ballen,
hockeysticks,…) We kijken ook naar een oplossing om het speeltuig op Coloma bos te herstellen (er
zit een breuk in een balk). Klein speeltuig kost gemiddeld 7-8.000€ (exclusief valtegels). We hopen
toch minstens 10.000€ te kunnen spenderen aan een mooi speeltuig. Toestellen zijn zo duur omwille
van verzekeringskost (helaas kunnen we zelf geen toestel maken)
Schoolraad:
er wordt gewerkt aan een rode draad binnen het pedagogisch beleid van de school.

dit jaar is het thema cultuur-educatie.
De schoolraad heeft gewerkt rond een visietekst die nu door de leerkrachten bekeken wordt zodat
hier in het 3de trimester aan verder kan gewerkt worden om komend schooljaar hier concrete
activiteiten aan te koppelen.
Plaats in het bestuur beschikbaar:
Karim heeft zijn ontslag voorgelegd omwille van drukke beroepsbezigheden en vrijwilligerswerk in
andere vzw’s.
Vanaf september komt zijn plekje in de ouderraad vrij. Kandidaten mogen zich altijd kenbaar maken
door iemand van de ouderraad aan te spreken of via e-mail.
Het engagement vraagt best wel wat tijd. Elke ouderraad wordt voorafgegaan door een
voorbereidende vergadering. Activiteiten mee organiseren (je moet uiteraard niet elke activiteit mee
organiseren). Op de volgende ouderraad van 25 april worden de kandidaturen besproken.
Verhuur tenten:
meer info op de website van de ouderraad.
voor een vriendenprijs kunnen 1 of meerdere tenten gehuurd worden. Verhuur is enkel voor mensen
met een link naar de school.
Info & vragen van de ouders:
Geen vragen.
Volgende ouderraad: 25 april.
Info vanuit de school:
12/3 medisch schooltoezicht 2KK + start inschrijvingen broers en zussen
13/3 idem
15/3 pyjama dag op school tvv bednet
16/3 opendeurdag kleuterschool
19/3 H. Sint Jozef : reuzenkinderen komen op bezoek. Kleurwedstrijd door Sinte Mette kring
gewonnen door kind van 5de leerjaar. Als prijs komen Reuzenkinderen op bezoek. Dag in teken van
volksdans,…
20/3 mst 2KK. Staking onderwijs. Leerkrachten hebben recht om te staken. School moet opvang
voorzien. Leerkrachten moeten nog aan de directie laten weten of ze staken of niet. Indien er een
tekort aan leerkrachten zou zijn, worden de ouders via brief verwittigd om eventueel kinderen thuis
te houden.
25/3 5de leerjaar naar PTS
28/3 5de leerjaar naar de Maan
29/3 repetitie schoolfeest
30/3 schoolfeest
2/4 inleefmoment voor nieuwe instappertjes
3/4vastenvoettocht
4/4 selectief ourdercontact 2e tot 5de leerjaar en voor alle kinderen 6de lj.
5/4 paasviering in de kerk georganiseerd door 3de leerjaar
25/4 volgende ouderraad.
26/4 start algemene inschrijvingen

Verbouwingen
De plannen voor de verbouwingen werden nog eens getoond.
We hopen dat de nieuwe lokalen (9 in totaal) in gebruik kunnen genomen worden op 1 september
2020.

