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1. Werkgroep verkeer
-

Fluoactie is gestart
o Veel aanwezigheid met leuke acties (fluo-elastiekjes, popcorn
gemaakt).
o Nieuw dit jaar: fluojasje aanhouden tot in de rij, omdat anders het
fluojasje soms al direct in de boekentas gaat eenmaal aangekomen.
o Heel evidente zaak geworden, maar enkelingen die niet meedoen.
o Waarom niet van het begin van het jaar verplichten? Er is nu
draagvlak voor, dus beter enkel in periode dat het echt nodig is
verplichten.
o Als er kosten zijn, mogen deze binnengebracht worden in de
ouderraad.
o School koopt zelf hesjes en verkoopt deze voor 5€. Eerste en vierde
leerjaar mogen gratis eentje komen afhalen.

2. Sportraad
-

Schaatsen met Sint en Piet
o Grote opkomst: 255 schaatsers
o Winst op gemaakt: 310 €
o Heel gezellig en leuke groepsactiviteit, zowel op als naast het ijs iets
te doen
o Opmerkingen voor volgende keren
 Ervoor zorgen dat materiaal in middenring blijft, want kan
gevaarlijke situaties opleveren
 Nog steeds beperkt vanuit de kleuters
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-

Volgende activiteit KUBB toernooi
o Gepland op 26 maart 2017
o Doel om ouders deel te laten sporten en kinderparadijs te voorzien,
maar brainstorming moet nog gebeuren

3. Koekjesverkoop
-

Recordopbrangst: 4765€

-

Veel mensen dienen bestelling te laat in: dagen tot een week te laat

-

Optie om eventueel digitaal in te dienen en te werken met overschrijving, te
bekijken om te digitaliseren. Te bekijken na evaluatie van digitaal
inschrijven bij kaas- en wijnavond

-

Brief eens laten nakijken om te zien als er verbeteringen of
verduidelijkingen mogelijk zijn

-

Vroeger meegeven van brief is moeilijk omdat veel papieren in het begin
van het jaar meegegeven worden en ze hierin verloren zouden kunnen
gaan. Later uitdelen is ook moeilijk door de herfstvakantie die dan dichtbij
komt.

-

Bekijken om enveloppen te verbeteren of te vervangen door bijvoorbeeld
plastiekzakjes (uit Action), want elk jaar vallen er wel muntstukken of geld
uit de enveloppen

4. Werkgroep kaas en wijn
-

Gaat door op 11 februari 2017

-

Dit jaar een stop op 550 mensen, dus snel inschrijven is de boodschap

-

Voor de kinderen wordt er zoals altijd iets voorzien: speelgang met film,
fuif, speelklas
o vroeger jetons voor speelgang, nu niet meer maar
inschrijfingsprijzen zijn iets hoger

-

Veel helpende handen nodig (eind januari): invullen shiften, kazen snijden,
afwassen

-

Flyers worden meegegeven na kerstvakantie, met online inschrijven en
overschrijving

-

Ter info: 1 stopcontact in oude secretariaat mag niet uitgetrokken worden
of netwerk ligt plat
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-

Mogelijkheid om kaasschotel af te halen? Te bekijken indien dit mogelijk is.
Eventueel bevraging doen als er publiek voor is om af te halen

5. Schoolfeest
-

Gaat door op 13 mei 2017, thema: Een wereld vol kleur

-

Multiculureel feest van maken

-

Bouw zou moeten gestart zijn, dus enkel speelplaats beschikbaar

-

Podium met catwalk, diverse standjes

-

Week ervoor sessies voor djembe, ...

-

Avondoptreden vol ambiance: zigeunerorkest of iets zuid-amerikaans

6. Schoolraad / Doorlichting
-

Volgende week pas vergadering, geen nieuws ten opzichte van vorige keer

-

Herverkiezing schoolraad, bedoeling om niet veel te veranderen

-

Vraag naar informatie en suggesties, in te vullen op einde vergadering en
terug te geven:
o Sociaal engagement buurt (afgevaardigde lokale gemeenschap),
daarom vraag als je iets of iemand in de buurt kent die ergens
verbonden is met de school
o Oudercafe: thema’s die aan bod zouden moeten komen?

-

Met inspectie gesproken over schoolraad: meegedeeld dat van vast
concept afgestapt is, maar op papier moet paritair samenstelling behouden
blijven (aantal vaste mensen sowieso voorzien)

-

Doorlichting (normaal om de 6 jaar, nu was het 9 jaar geleden)
o In beide scholen met maand verschil afgerond
o 1: goed, geen opmerkingen; 2: goed, maar verbetering ergens,
binnen 2-3 jaar komen ze terug kijken; 3: binnen jaar komen ze
terug en dan moet je beter doen of licentie kan ingetrokken worden
o Thema’s die aan bod kwam en waar dieper op ingegaan is:
wereldorientatie, nederlands, deskundigheidsbevordering en
zorgwerking
 Wereldorientatie: 2. erkend dat er al veel gewerkt is, maar
toch nog verbetering mogelijk; opmerking dat er te veel
cognitief gericht wordt
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Nederlands: 1 goed, enkele aanbevelingen rond luisteren en
spreken (spelling, taalbeschouwing goed bawaakt, spreken
en luisteren minder aandacht)
 Zorg: dikke 1, duidelijk kwaliteitskenmerk van de school,
mooie zorgpraktijken gezien; team als competent ervaren
 Deskundigheidsbevordering (professionalisering),
competentieverhoging: 1, tevreden met bijgewerkt plan.
Positief: klassen werken parallel, in toekomst misschien nog
meer bij elkaar in de klassen te gaan en van elkaar te leren
 Bewoonbaarheid, veiligheid en bewoonbaarheid: 2. één
probleem verouderde elektriciteitsinfrastructuur, actieplan van
schoolbestuur nodig
 Andere aspecten: wettelijke bepaling, talentenbeleid
(positief), bewegingsopleiding (competent en goed team),
talentenwerking (zeer bewonderenswaardig)
o Kleuterschool:
 Klasbeeld en hoeken moeten meer wiskundig verrijkt worden
 Opmerking over te weinig toiletten
 Werkpunten zijn haalbaar en moet in orde komen

7. Financieel
-

Stand van zaken op de rekeningen
o Zichtrekening: 3873,77€
o Spaarrekening: 4359,06€
o Cash: ongeveer 1569,7€

-

nog doorstorten van opbrengst koekjesverkoop 4700€, alsook doorstorten
beloofde 1800€ naar kleuterschool voor inrichting speelhuis

8. Agenda
-

30/1 OR

-

11/2 kaas en wijn

-

28/3 OR

-

27/4 OR

-

13/5 schoolfeest
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9. Varia
-

Caravan: Normaal zou geld van koekjesverkoop naar de caravan staan,
maar de vraag komt als dit nog wel de moeite is gezien de staat waarin hij
nu is
o Er moet geld aan besteed worden om op te lappen omdat er
constant vandalisme is
o Piste is om degelijk tuinhuis te zetten en eventueel grafitti te
hergebruiken of verwerken in het tuinhuisje
o Voordeel is dat tuinhuis beter te beveiligen is en eenvoudiger van
elektriciteit kan voorzien worden
o Waarom geen boomhut? Groene hoek gaat daar gemaakt worden.

Volgende vergadering : maandag 30 januari 2017 om 20u30.

