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VERSLAG

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. VCOV: te herbekijken volgende vergadering
3. Oud-llnwerking opstarten
- contactgegevens verzamelen via Facebook en website zodat geïnteresseerde oud-lln op de
hoogte kunnen blijven van activiteiten van de school
- in eerste fase: uitnodigen voor bestaande evenementen
- ook lijst van ex-leden ouderraad beschikbaar
4. PR van de school
- Kernteam werkt de thema’s uit
- Volgende vergadering een halfuurtje meedenken met ouders > opnieuw op de agenda ,
laatste halfuurvan d evergadering voor wie geïnteresseerd is
5. Trooper
- Online platform dat als portaal fungeert voor de meeste grote webshops, en inkomsten
genereert voor de school
- www.trooper.be
- Ouderraad stapt in
6. Nieuws uit de werkgroepen
leespromotie
- 21/11: voorleesdag - graag ouders om voor te lezen in de klas
- 6/11: boeken voor recensiefolder worden uitgedeeld

Quiz
-

Voorbereiding loopt naar wens
Iets vroeger beginnen aan PPT

Kriebelteam
-

Opnieuw na herfstvakantie

Verkeer
-

School neemt deel aan volgende acties: Helm op, fluo top + Maat op straat
10/10: medaille gewonnen

Tweedehandsbeurs
-

‘circulatieplan’ werkte, goede doorstroming
Kou aan de deur!
Extra uur opening levert geen extra kopers op > misschien beter een halve dag?
Moeilijk om helpers te vinden: veel mensen uit werkgroep hebben elk eigen kraam
Aankopen goed bekijken > veel overschot
Evaluatie in werkgroep op 13/11

7. Nieuws uit de school
- Fuif op vrijdag 15/11; 19-21 uur > ouders gevraagd om ‘uittocht’ te begeleiden + extra
oproep aan alle ouders om kinderen zeker op te halen
- Herfstwandeling zeer leuk: veel ouders/grootouders meegewandeld
- Brandalarm wordt hersteld di 5/11
8. Nieuws uit de schoolraad
- Samenstelling moet herbekeken worden door verhuis Danny en pensioen Wim
- Leerlingenaantal + verdeling ambten
- Infrastructuurwerken: bouwaanvraag is rond
9. Varia
- Kan er iets gedaan worden aan galm in lokaal nabewaking? Terechte opmerking, graag
suggesties om dit op te lossen. Er wordt een beamer geïnstalleerd in het lokaal zodat er
film kan gekeken worden. @ Lisa: welke materialen gebruikt?
-

Sint: ouderraad draagt bij: KS 75 euro/klas + LS: 50 euro/klas

-

Bedankje vanuit lkr-team voor attentie nav dag vd leerkracht

-

Bedankje voor cadeau voor geboorte Lotte

