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VERSLAG 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Geen opmerkingen; verslag goedgekeurd. 

 

 

2. Nieuws uit de werkgroepen 

 

2.1. Verkeer  

- Extra fietsenstaling aangevraagd aan wijkoverleg (zoals die op het voetpad voor 

PROFO)  

- Er wordt onderzocht of er extra poortjes kunnen geplaatst worden zodat kinderen 

niet op straat kunnen lopen  

- Actie ‘Helm op Fluo top’ is afgerond 

- Dodehoekoefening staat gepland 

- Voetjes aan oversteekplaatjes zijn geschilderd 

- Gevaarlijke situatie aan ‘knik’ in Van Praetlei: proefopstelling waarbij 2 

parkeerplaatsen rechts worden weggehaald zodat er een beter zicht is, en er steeds 

een uitwijkmogelijkheid is voor fietsers  

 

2.2. Leespromotie 

- Voorbereiding op schema 

- Nog helpers om op te ruimen vrijdagavond vanaf 19 uur (tot 21 uur) 

 

2.3. Speelplaats 

In de krokusvakantie werden enkele kleinere speeltuigen geïnstalleerd: 



- Stuurtjes aan de muur 

- Spiegels 

- Klimdoppen 

Nieuwe speeltuigen komen 29 maart, worden meteen geplaatst 

> te gebruiken vanaf na paasvakantie 

  

2.4. Quiz 

- Evaluatievergadering met werkgroep volgende week 

- Geslaagde versie 

- Toch nog vrij moeilijk, nogal specifieke vragen mbt thema 

- Complimenten voor presentatie 

- PPT: letters mogen wat groter 

- Suggestie hapjes: warm/koud gemengd 

 

2.5. Kriebelteam 

- Erg actief controleteam 

- Geen antwoordstrookjes meer in enveloppes, gebeurt weinig mee 

- Nieuwe controle na paasvakantie 

- Kinderen die bij elke controle luizen hebben, worden ‘overgedragen’ aan CLB dat de 

ouders contacteert   

 

2.6. Tweedehandsbeurs 

- 31 maart 

- 31 tafels gereserveerd 

- 6 schenkers aan schoolkraam 

- Affiches liggen bij Gitta: wie wil kan een ophalen 

- Flyers voor lln 

- Kraampje met chips, hotdogs, drankjes 

- Bij slecht weer in kleutergang (kan die leeggemaakt worden?) > vrijdag voordien 

even samen te bekijken of markt binnen/buiten plaatsvindt  

- Hulp gevraagd: opbouw zaterdag 13-15 uur + zondag van 9 tot 15 uur 

- Wat met overschot? Iedereen neemt eigen spullen terug mee, textiel kan in 

Collectie-container  

 

2.7. Schoolfeest 

- 25 mei 

- concept blijft: BBQ + feest, op zelfde plek 

- thema: cruise naar verschillende landen (Koos en Katrijn varen uit = jaarthema) 

- koelwagen: wie heeft wagen die kan trekken? > Steven gaat op zoek  

 

 

3. Aankoop T-shirts 

- Nood aan nieuwe T-shirts ter promotie van de ouderraad 



- Voor leden (medewerkers?) om te dragen tijdens activiteiten  

- Korte mouwen/lange mouwen 

- Kleur? 

- Opdruk? 

- Ronde hals/V-hals? 

 

 

4. Nieuws uit de schoolraad 

- Leerlingenaantal op 1 februari : stijging in 2019 (377) tov 2018 (369) op maximale 

capaciteit van 408 lln 

- Advies mbt verlofstelsels lkrn:  

eerder advies schoolraad: deeltijds werken kan niet in 1se lj 

advies wordt aangepast: deeltijds werken kan als organisatie van de school 

niet in het gedrang komt 

- Lerarenplatform:  

= soort ‘pool’ van lkrn die kunnen ingezet worden voor vervangingen van 

ziekten vanaf 10 dagen 

moeten 85 % van de tijd ingezet worden voor vervangingen 

georganiseerd op schoolgemeenschapniveau 

geen onverdeeld succes: lkr van SJ vooral ingezet voor afwezigheid in andere 

scholen 

- Co-teaching: vanuit team vraag naar inspiratie uit andere scholen 

- Werking 1ste communie gestart met 24 lln in parochie op totaal van 75 in Merksem 

- Vormselviering op 4 mei 

- Bouw: 

Zolderproject: klas juf Jolien 4 B + gang staan op de planning 

Nieuwbouw: start onduidelijk 

 

5. Varia 

- Rospot: rosse centjes van 1 en 2 cent van ouderraad schenken aan goed doel 

- Rokende ouders aan de schoolpoort: kunnen we daar iets aan doen? > Els bekijkt 

met Veerle  


