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VERSLAG
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd

2. Nieuws uit de werkgroepen
Quiz (1 februari)
- Is zo goed als klaar
- Inschrijvingen gestart, maar loopt traag: 13 ploegen ingeschreven, 24 plaatsen
beschikbaar
- Reminder laten sturen door Gitta
- Helperslijst wordt doorgegeven
- 24 sets kleurpotloden en lijmstiften nodig, te gebruiken van de school? > ja, juf Kim is
aanspreekpunt; Hans zorgt voor balpennen
- Opbouw vanaf 13 uur, Koen informeert huurders sporthal

Leespromotie
- Voorleesweek: ouders gevraagd om voor te lezen - oproep via klasbord/mail
- Boekenbeurs op 12 en 13 maart > hulp gevraagd op verschillende data vanaf 4
maart, lijst wordt doorgegeven (nog niet duidelijk wanneer tweedehandsboeken
binnen moeten zijn)
- Ruilkast voor boeken is bijna klaar, nog vernissen en geschikte plek zoeken. Er wordt
gezocht naar een datum op woensdag om voor te stellen aan de ouders.
- Bib bestaat 20 jaar: kleine viering met medewerkers wordt voorbereid
Kriebelteam
- Inge stuurt antwoord naar iedereen in verzendlijst met melding welke klassen zij
voor haar rekening neemt, zo kan iedereen aanvullen (Elies in cc)
Verkeer

-

-

Vergadering op 29 januari
Ouders signaleerden dat kinderen geen fluohesje droegen op weg naar de kerk >
aandachtspunt
Is het een idee om terug rugzakhoesjes vanuit school/ouderraad te verdelen?
Hoesjes zijn veiliger met rugzkken ed op de rug (prijs: 2,5 euro/stuk vanaf 100 stuks)
> werkgroep bekijkt dit verder
Afsluitmoment fluoactie op 12 februari, verzamelen per leerjaar op Kroonplein voor
fotomoment, daarna naar Rode Loop voor fluodansje > datum aanpassen op website
Oproep aan lkrn om auto verder te parkeren zodat de parkeerstrook voor de school
vrij blijft > positief effect, minder dubbelparkeren

Schoolfeest
- Volgende vergadering op 29 januari, locatie wordt nog meegedeeld per mail
- Slechts 5 personen in werkgroep, extra mensen zijn echt nodig!
- Graag nadenken over opvolging voor BBQ, Steven stopt ermee
Kerstdrink
- Goede editie qua opbrengst: 461,79 € (337 euro in 2018)
- Mag korter: rond 17 uur afgelopen, hotdogs uitverkocht
- Koekjesverkoop Warmste Week: 600 euro
- Aanschuiven klassen beter stroomlijnen, nu teveel ineens

3. Nieuws uit de school
-

Juf Helen is is terug (LO)
Juf Eva neemt 2de lj op
Juf Marleen neemt taken meester Wim over: anderstalige nieuwkomers, preventie +
zorg
Els VA is ook terug
Juf Leslie werkt via lerarenplatform nu in JOMA
Meester Wim met pensioen vanaf februari

-

Verbouwingen: aannemer is gekozen, budget is rond > exacte startdatum moet nog
bepaald worden

-

Touchscreens worden aangekocht voor verschillende klassen, ook gepaste laptops te
installeren na paasvakantie > ouderraad komt tussen voor aankoop laptops, raming
rond 5 000 euro

-

Er wordt overwogen om ook tablets aan te kopen via Switch Educam > wordt verder
onderzocht

-

Feedback over wetenschapslesjes: overwegend positief onthaald, prijs OK, evaluatie
met organisatie gepland, school heeft ‘tegoedbon’ voor activiteit in de klas

-

Op het programma: naschoolse activiteit rond muzische vorming voor 1 + 2 lj door
Bavo Maes (op donderdag, 9 weken, van feb tot paasvakantie) > kan enkel doorgaan
bij voldoende inschrijvingen

-

Sportkampen Hoppaz worden opnieuw georganiseerd (organisatie is overgenomen);
verdere communicatie is nodig, Koen vraagt duidelijkheid aan Stanley

-

Musicalweek: nog veel openstaande plaatsen

4. Varia
-

-

Opbrengst koekjesverkoop? Koen checkt bij Gitta
Dankjewel van de juffen voor bijdrage Sintcadeaus
Helpers blijven altijd moeilijk te vinden
Policy afspreken om helpers bij ouderraadactiviteiten iets te geven: jetons, bedankje,
… > is moeilijke materie; voor schoolfeest wordt dit duidelijk afgebakend; op een
ander moment terug opnemen
Stedelijk Onderwijs heeft speelcentrum in Peerdsbos dat nu ook voor andere
scholen te bezoeken is (vroeger Kindervreugd) > te bekijken
Ingang school is erg donker in wintermaanden, kunnen we dit op korte termijn
oplossen? Te bekijken welke mogelijkheden er zijn. Sensoren hebben ook nadelen.
Automatische doorstroom voor kleuters die naar lagere school gaan > moeten zich
niet opnieuw aanmelden

