Verslag ouderraad: 12/5/2016
Aanwezig: Gerard Dens, Katrien Degrauwe, Gert Van
Gompel, Elvira Van den Branden, Brigitte Blommaers, Ruth
Stevens, juf Inge C., juf Elke Verlinden, meester Marc Van
Eupen, Bart Rens, Stefan Palet, Mattias Franssens, Mieke De
Roover, Myriam Viaene, Katty Doms, Katrien Beyaert

Verontschuldigd: Alexia Deneire, Nele Dumarey, Lieve Gernaey, juf Ann Drieghe

Komende activiteiten
Fuif – 21 mei 2016







Werklijst wordt rondgegeven.
Concept blijft behouden:
o kinderfuif met activiteiten en optredens, avondfuif voor volwassenen vanaf
21 uur.
o Bar zal opengehouden worden tussen beide fuiven
o Avondfuif: vanaf 21 uur
Catering:
o Kinderfuif: hotdogs, popcorn, hotelcakes
o Avondfuif: voorstel frietjes met curryworst tussen bepaalde uren, werkgroep
werkt dit voorstel nog verder uit.
Veel meer reclame gemaakt dan vorige jaar, we hopen ook op meer volk, vooral
tijdens de avondfuif.

Slotvergadering – 17 juni 2016




We nemen afscheid van enkele bestuursleden, Bart en Katrien DG.
Ideetje voor het etentje: voorstel van het bestuur Marokkaans eten, dessert nog een
verrassing.
Uitnodiging met inschrijvingsmogelijkheden komt er aan.
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Oproep voor nieuwe bestuursleden – schooljaar 2016-2017



Er zijn voorlopig 2 kandidaten: Mieke en Brigitte
Er is dus nog 1 plaatsje vrij, bij nog meerdere kandidaten moet er gestemd worden.

Komende activiteiten volgend schooljaar 2016-2017
School op zijn best




Vorige kookploeg van de spaghettisaus kan vanaf volgende jaar niet meer.
Er zal nagedacht worden over het concept, maar we willen liefst voor een
gezinsactiviteit gaan. Werkploeg gaat hierover zo snel mogelijk brainstormen.
Nieuwe kandidaat om de werkploeg te verstreken: Lieselotte (mama Leon 1KA)

Quiz


Er kwam via email een kandidaat om de ploeg te versterken, Maike Ketels (mama
Seppe, onthaalklas B). We brengen haar in contact met de kwisploeg.

Speelplaatsproject








Er staan enkele mooie ontwerpen op papier. Deze ideeën worden nu onder de loep
genomen door de veiligheidscoördinator.
Tailormate zal instaan voor het realiseren van de projecten, maar zij kunnen geen
garanties geven als speelgoedfabrikant.
Er zal in de zomervakantie terug geverfd, op een andere manier, dan vorige keer. We
nemen minder risico’s bij het overschilderen en geven de speelplaats eerst een
poetsbeurt met een hogedrukreiniger.
Voorlopige realisatiedatum: herfst 2016
Kleuterspeelplaats: hoe zit het met de stuurtjes? Juf Elke vraagt eens na.
We wachten de schilderwerken op de speelplaats van de lagere school af en bekijken
dan of we de kleuterspeelplaats opnieuw aanpakken.
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Inzamelacties van de ouderraad en de school
Kledij en oud textiel



Winst: € 816, geweldig succes
Mieke wil de actie herhalen met een nieuwe ophaaldag op 17 november.
Binnenbrengen ten laatste op 15 november.

Batterijen



Er zijn al heel veel batterijen ingezameld, er zijn al 13 tonnen opgehaald.
Met de punten die je krijgt Bebat, kan de school didactisch materiaal aankopen bij de
firma Baert. De school gebruikt dit meestal voor loopfietsjes. Juf Elke gaat nog
communiceren hoeveel 1 ton batterijen ongeveer opbrengt.

Vragen en varia vanuit de school








Bovenste containerklassen worden morgen 13/5 ontruimd. Reden: de ondergrond
onder de containers is niet meer stabiel genoeg wegens een probleem met de vijvers
als gevolg van de stationswerken en de werken op ColomaPlus. Hierdoor kunnen er
problemen ontstaan met de trappen. De klas van juf Elke (1D) gaat naar de zorgklas
van juf Kathleen en 2C (klas van juf Melissa) gaat naar het auditorium van
ColomaPlus tot het einde van het schooljaar. De onderste containers zullen
gestabiliseerd worden door een externe firma.
Schooljaar 2016-2017 is normaal gezien het laatste schooljaar dat de containers
gebruikt mogen worden. De school is nu al verschillende oplossingen aan het
bekijken.
Inschrijvingen geboortejaar 2014: kamperen was niet nodig maar is wel gebeurd, de
18 niet- indicator plaatsen waren direct opgenomen door kampeerders, nu zijn er
nog 11 vrije plaatsjes in de onthaalklasjes voor volgend schooljaar.
Veel zieke leerkrachten vandaag, hopelijk morgen of na het weekend terug allemaal
genezen.
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Agenda komende maanden
o 17 tot 20 mei project week muziek
o 30 mei facultatieve verlofdag
o 31 mei: 3de kleuterklassen slapen op school (Opmerking: spijtig dat het
huidige 3de leerjaar dit nooit heeft gedaan, zij hopen stiekem dat ze op het
einde van dit schooljaar toch ook eens mogen kamperen op school, voordat ze
naar de Vredestraat gaan)
o 1 en 3 juni sportdagen
o 6 juni: schoolreis kleuterschool (Averegten 1ste en 2de kleuterklas en
Planckendael 3de kleuterklas)
o 7 juni: creanamiddag
o 14 juni: oudercontact kleuterschool

Vragen en varia vanuit de ouders














Dank je wel voor de goede omkadering vanuit de school bij de evacuatie na de
bommelding! De evacuatie is vlot verlopen. Er werden lessen getrokken om in het
vervolg alles nog beter op te volgen. Spijtig dat de kinderen honger kregen. Zwembad
was een goede evacuatieplaats. De noodmap zal geoptimaliseerd worden. Kinderen
vonden het een leuke ervaring en hebben niets geklaagd.
Spijtig dat de ouders geen contactgegevens mogen krijgen van alle ouders van
klasgenootjes van de school. De school mag deze gegevens niet doorgeven volgens
de wet op de privacy.
Leuke, grote kadootjes voor moederdag. Kan er eventueel op voorhand
gecommuniceerd worden om een grote zak mee te brengen om deze te vervoeren
met de fiets?
Spijtig dat de communicatie over de fietsweek laat kwam. Hierdoor kwam er weinig
respons op de oproep om ouders om te helpen tijdens de fietstrainingen.
De ouderraad verhuurt de grote partytenten met zijluifels en ramen. Bij interesse,
mag je dit altijd laten weten aan Stefan Palet.
Tip voor de fietstrainingen: Kan er ook een oefeningen voorzien worden waarbij de
kinderen ook leren fietsen met hun boekentas op hun rug?
De menu van de warme maaltijden van de kleuters kan deze ergens opgehangen
worden? Normaal worden deze opgehangen aan het secretariaat.
Kunnen de schoolgebouwen ook gebruik worden na de schooluren voor andere
activiteiten zoals lessenreeksen,…? Dit kan eventueel, na overleg met de school en
het schoolbestuur van de Ranken.
Dank je wel dat het hindernissenparcours vaker geopend is. Dit appreciëren zowel de
ouders als de kinderen enorm.
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De zandbak werd ook gereinigd en terug in gebruik genomen. De zandbak achteraan
wordt binnenkort ook aangepakt en zal terug geopend worden. Ideetje om de
zandbak af te dekken met een houten deksel. Dit kan dan eventueel ook gebruikt
worden als podium. We vragen eens na wat mogelijk is.
Bestaat er toch een mogelijkheid om zitbanken te voorzien onder het afdak op de
kleuterspeelplaats? Heeft de school nog ergens banken staan, die niet meer gebruikt
worden? School bekijkt eens wat mogelijk is.

Volgende vergadering
Slotvergadering met etentje
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