Verslag ouderraad 6 november 2018

Aanwezig: meester Marc, juf Inge VH, juf Inge C, Jeroen, Katty, Maike, Tom, Mattias, An, Ruth,
Vanessa, Mieke, Brigitte,
Verwittigd: juf Elke, Sofie,

Agenda:
Voorbije / lopende activiteiten:
Vuurfeest 24 november: als een 35 ouders en 35 kinderen ingeschreven.
Herinneringsflyers worden in de komende dagen uitgedeeld.
Werklijst komt online: helpende handen zijn altijd meer dan welkom
Run & walk: 5 mei: al 3 mensen in de werkgroep. Checken bij VCOV in welke mate organiserende
ouderraad en deelnemers verzekerd zijn (gevraagd door Bloso). Vrijwilligers worden verzekerd door
Vlaamse overheid (maar moeten 3 dagen op voorhand doorgegeven worden)

Schoolraad 9 oktober (verslag Jeroen en Maike):
uitwisseling hoe de ouders mee de school kunnen vormen.
voorstel om rond thema’s te werken om pedagogisch project van de school explicieter te maken.
In overleg is thema cultuur op school gekozen.
Leerkrachten hebben toegelicht wat hier al rond gedaan wordt
In komende maanden wordt hieraan verder gewerkt.
Brainstorm met enkele ouders om wat ideeën samen te brengen.
Wie interesse heeft om hier mee zijn/haar schouders onder te zetten, mag dit altijd laten weten.
Vragenronde / variapunten tijdens ouderraad : we zouden deze op voorhand willen bundelen en
doorsturen naar de directie / leerkrachten.
We willen vermijden dat het vragenrondje een “schietkraam” wordt richting school.
Als vragen op voorhand al doorgestuurd worden, dan kan de school hier zelf al wat meer info over
opzoeken om een duidelijk antwoord te geven.
Volgende schoolraad is op 4 december door Lokaal bestuurscomité (LBC).
Hier worden “de cijfers” voorgesteld.
Financiën:
vrij groot bedrag op rekening omdat er gespaard wordt voor groter speeltuig. Nu ruim 8000€ in kas.
Kleinere recente uitgaven: zachte ballen voor kleuters, basketballen klein en groot (+ring),
springtouwen en -elastieken voor 100€
Springtouwen: vraag van bovenbouw voor heel grote springtouwen: kost 25€ per touw (waarin 3
kinderen tegelijk kunnen springen)
aanschaf voor elke klas: grote bal, kleine bal, springtouwen. Investering van 450€
Gezelschapsspelletjes voor elke klas (verkeersweek): kost ook ongeveer 500-600€.

Akkoord van ouderraad voor aankoop.

Fietsveiligheid op de Colomalaan:
’s ochtends, en vooral ’s avonds is er veel “overlast” van (elektrische) fietsen die aan grote snelheid
voorbij de school rijden. De wijkagent is aangesproken. Elektrische fietsen kunnen niet geflitst
worden.
Er gaat wel bekeken worden hoe het fietspad aan de Colomalaan meer beveiligd kan worden ter
hoogte van de groene poort.
Er is nogmaals bevestigd dat er aan de huidige situatie van de Colomalaan niets zal veranderen tot
die zal afgesloten worden.

Info en vragen uit de school:
Bosklassen waren top! Leerkrachten en leerlingen genieten nog volop na. Foto’s staan nog steeds op
de website.
Agenda:
7/11: leerlingenraad
Hoekfeesten
12/11: evacuatie oefening.
13/11: oudercontact kleuters en 1ste leerjaar
14/11 swimmathon in College
15/11-16/11: grote vrachtwagen in Vredestraat voor techniek lessen
19-23/11: voorleesweek
21/11: KiVa
24/11: Vuurfeest
27/11: speelgoedmuseum 3de kleuterklas
6/12: sinterklaas
10/12: 4de en 5de leerjaar: den Eddy (oud-medewerker van NMBS) komt over treinen vertellen.
11/12: boekenbeurs op school (in samenwerking met Pardoes)
14/12: schaatsen Vredestraat aan de Nekker
18/12: crea namiddag Vredestraat + inleefmoment instappers
20/12: rapport en oudercontact
22/12: kerstviering in de kerk.
Bouwdossier:
Op vergadering bij de Ranken is duidelijk gemaakt door juf Inge en meester Marc dat communicatie
heel belangrijk is.
Enkele grote firma’s hebben een dossier ingediend.
Er is een kans dat afbraak tijdens de kerstvakantie is.
Tijdens kerstvakantie moet er dan wel een communicatie uitgestuurd worden welke ingangen er
vanaf dan moeten gebruikt worden.
De verandering zal geen impact hebben op evacuatieplan in geval van nood.
Vragenronde van ouders:
we willen dit wat veranderen door vragen op voorhand door te sturen zodat directie een antwoord

kan formuleren.
vanaf volgende vergadering (16 januari) vragen we om vragen ongeveer 5 dagen op voorhand
door te sturen.
Vragen kunnen dan gebundeld worden en doorgestuurd naar directie.
Kado’s voor de klas (als je als ouder iets voor de klas zou willen kopen ter gelegenheid van een
verjaardag): kan er een soort van verlanglijstje gemaakt worden? In het verleden werd dit al eens
gedaan en voelden sommige ouders zich verplicht om een klaskado te kopen.
Misschien kan er een lijstje op de website van de ouderraad gezet worden, maar we willen dit niet
actief promoten. De juffen en meesters verwachten zeker niet dat er kado’s gegeven worden!

