Verslag van de ouderraad op 21 juni 2019

Aanwezig: Michel, Myriam, Ruth, Brigitte, Jeroen, Katrien, Maike, Katty, Kristof, Mattias, An, juf Inge,
meester Marc, juf Katrien, juf Evelien, Mieke
Verontschuldigd:
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

Vorige activiteiten.
Walk & Run: eerste keer voor deze activiteit, voor herhaling vatbaar. Leuke activiteit, veel
leerkrachten aanwezig. Mieke terug bereid te organiseren? Misschien in combinatie met de
nieuwe zomerbar? Heeft +/- 180€ opgebracht.
Kinderfuif: eerste keer in de Vredestraat. Is een gekende activiteit ondertussen.
Organiserend team is al heel goed op elkaar ingespeeld. Voor kinderen uit de Vredestraat
was het eens leuk dat de fuif op “hun school” gedaan werd.
Heeft ongeveer 900€ opgeleverd.
Ook tof dat oud-leerlingen mee kwamen helpen met de kapsels maken.
tijdstip van fuif : tot 19u. is voor sommige kinderen misschien wat laat om ’s avonds thuis
nog te eten.
Payconiq: max 500€ kan je ontvangen op je rekening.
Geert (van juf Inge) heeft Bancontact op school. Eens checken wat dit kost om dit eventueel
ook te doen.
Spitsstop na vakantie op maandag 2 september.
Op het kerkplein? Achter de kerk?
Kledinginzamelactie na herfstvakantie. Meer zichtbaarheid geven aan de kerk met waslijn.
Ook opnieuw reclame maken tijdens de viering
Sinte Mette: zondag 10 november.
Vuurfeest zaterdag 16 november. Er is altijd plaats in het werkgroepje. Vuurfeest groeit ook
elk jaar, dus we hebben meer mensen nodig als hulp. Eventueel in samenwerking met chiro
(voor gebruik van grote tent) en/of Joko.
Financiën: 513€ ontvangen voor kleding. Ruim 13.000€ op de rekening.
Schoolraad:
fusie van scholengroep: de Ranken gaat samen (achter de schermen) met een aantal andere
kleuter en lagere scholen en ook middelbare scholen. Naam is nog een groot geheim.
is door de overheid opgelegd om aan schaalvergroting te doen. Administratie /
personeelsdienst / … wordt door een overkoepelende dienst gedaan.
onze school is geëvalueerd als een gezonde vzw. Andere scholen zijn ook positief
geëvalueerd.

Als ouder zullen we daar minder van merken.
voordeel voor beginnende leerkrachten omdat ze voor een grotere scholengroep werken.
start op 1 januari 2020.
ZILL plannen zijn toegelicht.
er wordt overgeschakeld naar een nieuw leerplan, gaat van start op 1 sept 2020. Hierover zal
de school in de loop van volgend jaar door de school gecommuniceerd worden.
Bouw is op schema. Net na bouwverlof zal de opbouw starten.
welzijn en veiligheid: oversteken op de Tervuursesteenweg blijft gevaarlijk.
Colomalaan blijft de komende jaren open. Zal ten vroegste in 2025 dicht gaan.
Iemand van Mechelen in Beweging (Rudy Van Camp) is bereid om de 1ste ouderraad
toelichting te komen geven. Ouderraad moet in september doorgaan en reclame maken op
spitstop.
thema rond pedagogisch project: rond cultuureducatie.
gemengde werkgroep van ouders en leerkrachten.
volgend jaar: gezondheid & welzijn en huiswerk & feedbackcultuur.
ook koppelen aan een ouderraad.
8. Verkiezing nieuw bestuurslid.
Karim stopt ermee.
1 kandidatuur: Michel
9. Info & vragen vanuit de school:
10. Info & vragen van de ouders:
bezorgdheid over onthaalklas met 42 kinderen in een kleine ruimte.
dikke pluimen voor de juffen die het doen omdat dit moeilijk te organiseren is.
klein lokaal is om de dag te starten. En daarna gebruikt de onthaalklas de ganse sint
jozefzaal.
er zit veel structuur in de dag. Allemaal samen naar het toilet.
Kinderen zijn die structuur gewoon.
aanwezigheden, het weer, goeiemorgen zeggen.
na onthaalmoment gaat de deur open.
co teaching van juf Evelien en juf Katrien. Samenwerking loopt zeer vlot. Kinderen kunnen
kiezen tussen een activiteit in de kas of een activiteit in de refter.
Eten en drinken is ook in de refter.
toegang tot Coloma bos: blijft komend schooljaar via de kerk. Ingang Colomalaan blijft
afgesloten voor ouders en kinderen.
Complimentjes dat er zoveel leerkrachten aanwezig waren tijdens de misviering en danku
voor het kaartje.
Mile a day initiatief: kinderen starten de dag met een loopje.
idee om dit volgend schooljaar voort te zetten.
Er loopt altijd een leerkracht vooraan en een leerkracht achteraan. Andere leerkrachten
staan op de hoeken van de straat.
Idee vanuit de ouderraad om komende week te supporteren langs het parcours. Mieke
checkt met juf Femke.
Herstel speeltuig Coloma bos: er is iemand komen kijken wat er moest hersteld worden.
Beetje vreemd, want er was al een offerte gemaakt.

uitstap 3de leerjaar naar Afrikamuseum was een schot in de roos.
Zomerfeest was ook een groot succes.
verloren voorwerpen: te vinden in Zoutleeuw. Foto’s komen ook op facebook.

