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VERSLAG
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
o Opvolgpunt: geluidsdemping kelder
▪ Kurk bij Lisa op het werk was toch duur, ze vraagt nog welk materiaal/firma
gebruikt werd
▪ Volgens de bouwadviseur zouden Heraklith platen hiervoor zeer geschikt zijn
▪ Eventueel gewoon aankleden, kan al een verbetering geven
o Opvolgpunt: Oud-leerlingen:
▪ online formulier gemaakt om gegevens achter te laten, zal via website en social
media verspreid worden
o Opvolgpunt: Positionering van de school (PR)
• Na de vergadering praten we hier met geïnteresseerde ouders verder over
• Waarom gekozen voor deze school?
• Wat kan deze school verder in verf zetten?

2. Nieuws uit de werkgroepen
Verkeer
• Volgende vergadering januari
• Circulatieplan in de school lijkt wel te werken, voetpad is minder druk (meer
verspreid)
• 's ochtends nog wel fietsen op het voetpad: communicatie naar/aanspreken van
ouders
• bekijken of Kiss & Ride nuttig/mogelijk is (parkeerstrook zoveer mogelijk vrij
houden)
Tweedehandsbeurs (evaluatie)
• 10 euro minder dan vorig jaar (ca. 450 Euro)
• herbekijken begin- en einduur (eventueel uur vervroegen), laatste uur weinig volk.
bv. 9 tot 13 (nog namiddag vrij + bezoekers op kortere tijd geconcentreerd)
• Is er nog vraag/nood? > zeker interesse

•
•
•
•

misschien te kort op vorige editie
kans geven om bekend te geraken.
helpende handen zijn zeker nodig (organiserende mensen hebben meestal
ook een tafel, en kunnen de dag zelf dan niet helpen)
Weekend voor winteruur

•
•

Volgende week vergadering
Redelijk op punt: review vragen + opstellen PowerPoint

Quiz

Leespromotie
• Voorleesweek was ok
Foto wordt nog doorgestuurd voor wedstrijd
• Januari gedichtendag: er worden nog vrijwilligers gezocht
Mogelijk leerlingen zelf gedicht laten schrijven
• Boekenbeurs wordt voorbereid (affiche is er al)
Bekijken of Den Horst ook komt
• De schoolbib wordt 20 jaar
Mik wil graag receptie op boekenbeurs. Helpers van de bib worden
uitgenodigd
• Ruilkast komt eraan
• Er is sinds kort een stripkar
voor kinderen die graag rustig willen lezen.
staat in de gang naast de turnzaal, bij mooi weer buiten.
• Initiatief van leerlingenraad
Kerstdrink
▪ Extra volk nodig
• Opbouw Vanaf 10:30uur
• bediending (kleuters + opvang ouders) 14:30
• Kraampjes shift 1 (15:15-16:30)
• Kraampjes shift 2 (16:30-17:30)
• Afbraak vanaf 17:30
▪ Lijst werd doorgegeven tijdens de vergadering
▪ Eventueel ook grootouders aanspreken na de viering om te helpen bij bedienen
van kleuters/lagere school
▪ Oproep wordt gedaan via klasbord (Els)
▪ Nog oproep voor helpers via Facebook (Hans)
▪ Bord buiten zetten voor helpende handen?
▪ Indien niet genoeg volk: light versie (zonder eten)
▪ 3e en 4e bakken koekjes voor de Wamste Week en zouden deze graag verkopen
tijdens de Kerstdrink ten voordele van vzw Zenith (http://www.zenithvzw.be/)

3. Nieuws uit de school
3.1. Activiteiten buiten de schooluren
i. Musicalkamp
ii. Nieuw organisatie (Dynamix uit Wijnegem) voor sportkampen (bijna hele
zomervakantie)
iii. Er wordt nog gezocht naar andere interessante naschoolse activiteiten (zoals Mad
Science)

4. Varia
a. Fuif was succes
Leerlingen waren enthousiast
369 Euro, brouwer moet nog factuur sturen
b.

1ste en 2de gingen naar de film in Kinepolis, (groot)ouders werd gevraagd om te
rijden
- gezien dat 2 kinderen los zaten in auto, dit kan uiteraard niet.
- directie vindt het niet OK dat ouders/grootouders moeten rijden (als
er iets gebeurt…) > liever openbaar vervoor of bus inleggen
- verzekering van school zou ook niet tussenkomen (enkel verzekering
bestuurder van de wagen)

5. Profilering van de school (notities werden genomen door Els)
a.
b.
c.
d.

De school heeft veel troeven. Welke moeten we in de kijker zetten, en hoe?
Waarom hebben wij/jullie voor deze school gekozen?
Slagzin voor school? inspiratie? Melden aan de directie
Idee van directie om vaste/frequente kijkdagen te organiseren voor instappertjes.

