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1. Werkgroep verkeer
-

Schoolstraat:
o Is gestart op 18 maart 2019 – alles is vlot verlopen
o Belangrijk om goede rotatiesysteem op te stellen voor het
bemannen van de hekken aan het begin van de schoolstraten. Er
zijn zeker nog plaatsen die moeten ingevuld worden. Wat bij deze
ook een warme oproep is voor mensen die graag zouden willen
helpen hiermee.
o Op kleuterschool vooral een probleem voor 's avonds omdat dit niet
praktisch kan geregeld worden met leerkrachten. Eventueel zou het
dus kunnen dat er 's avonds enkel het hekken staat zonder dat het
bemand is. Als er ouders zijn die hier zouden kunnen helpen, zou
dit wel goed zijn.
o Voorlopige lijst met mensen die voorzien zijn, zal meegestuurd
worden met het verslag naar de mensen van de ouderraad.

2. Sportraad
-

Schoolfeest actie:
o Het is de bedoeling om een loop/trail te organiseren in en rond
school 's ochtends (10u-12u) op het schoolfeest. Kolympic trail.
Bedoeling om te lopen in groepjes per kwartier en leeftijd (5de+6de,
3de+4de, 1ste+2de, volwassenen, kleuters). Er wordt de vraag
gesteld als 15 minuten misschien wel kort is? Te bekijken als dit
langer zou kunnen of niet. Maar als het langer zou zijn dan 15
minuten is het misschien ook te lang. Te bekijken hoelang 1 rondje
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duurt zodat je toch zeker moet zien dat er meer dan 3 ronden kan
gelopen worden in 15 minuten.
o Ook lotjesverkoop met prijsvraag hoeveel rondjes er gelopen
werden
o Deelname is gratis, maar er moet wel vooraf ingeschreven worden
o Uitdelen inschrijvingen zou niet samen moeten vallen met andere
acties zoals de koekjesverkoop om verwarring te voorkomen
3. Schoolraad
-

-

Communicatie van schoolbestuur: eind februari is er op niveau
schoolbestuur en 5 andere bestaande schoolbesturen een nieuw
schoolbestuur gemaakt. Dit nieuwe schoolbestuur omvat in totaal 22
scholen en 6 internaten en bestaat nu de facto met eigen vzw, maar is nog
volop in opbouw. Het nieuwe schoolbestuur is enkel verantwoordelijk voor
alles wat infrastructuur is. De oude schoolbesturen hebben hun eigen
verantwoordelijkheden allemaal terug voor de komende 2 jaar.
Verder gewerkt rond diversiteit. Model zou tegen volgende schoolraad op
de agenda staan.

4. Pimp je speelplaats
-

Expert komt op 29 maart een ganse dag langs om samen te werken. Heel
specifiek voor alles te bekijken en bepalen welke materialen nodig zouden
zijn.

5. Werkgroep ontbijt
-

Vanuit organisatie tevreden over verloop en opbouw
Samenvatting evaluatie:
o Vooral positieve feedback
o Teveel wit, geen donkere broodjes, nogal zoet en te veel afval
waren de voornaamste opmerkingen
o Luxepakket: niet veel vraag hiernaar
o Prijs kwaliteit was goed
o Aan huis leveren was ook niet te duur
o Krant was ook positief punt
o Volwassen pakket in 1 zak ipv elk apart
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-

o Verschillende strookjes kunnen invullen voor vb buren of andere
mensen
o Vraag naar 3 soorten pakketten ipv 2, kind opsplitsen in kleuter en
lager
Vraag is nu als er hier een jaarlijkse activiteit van zou gemaakt worden of
toch 2-jaarlijks houden zoals de kaas- en wijnavond. Zie ook verder in het
verslag omtrent activiteiten

6. Koekjesverkoop
-

Brieven gaan mee voor de paasvakantie
Uitdelen op 10 mei -> Vraag om eventueel uit te delen met de
boekenbeurs op 6-7 mei, dan komen misschien meer ouders ook op de
boekenbeurs. Aanpassingen hiervoor zullen gedaan worden.
Wie wil meehelpen mag iets laten weten aan de ouderraad

7. Planning activiteiten
-

-

De planning van de activiteiten moet eens opnieuw bekeken worden in het
kader van alle activiteiten die georganiseerd worden: winterhappening,
koekjesverkoop, fuif, ontbijt, schoolfeest, ... Op den duur gaan ouders het
ook niet allemaal blijven doen waarschijnlijk. Er moet gezien worden dat
ouders ook niet overbevraagd worden. Dus moet er goed bekeken worden
wat er wanneer georganiseerd wordt.
Oproep om mee te denken wat er moet gebeuren met bvb de
winterhappening om te bekijken hoe dit zou kunnen verbeterd worden.
Hiervoor zou best al eens samengezeten worden voor het einde van het
schooljaar

8. Agenda
-

Zie presentatie

9. Varia
-

Er duiken veel fouten op in facturatie van school. De directie geeft aan dat
dit veroorzaakt wordt door 2 zaken:
o Opmaken facturen is te laat gebeurd doordat boekhoudprogramma
niet klaar was (uniformiseren programma door nieuwe
schoolbestuur)
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-

-

o Opvolgingen domicilieringen niet meer goed gebeurt, alle facturen
moesten handmatig nagekeken worden.
-> indien er fouten zijn, laat zeker iets weten aan de school, dan
wordt dit zo spoedig mogelijk bekeken
Opmerking in verbande met lerarentekort: in kollebloem staat dat er
enorme inspanning gedaan wordt om leerkrachten te vervangen doordat er
veel uitvallen. Maar soms gaat dit ten koste van kinderen die soms niet
meer naar school willen gaan en gedemotiveerd geraken. Didier nodigt
mensen die hier problemen mee hebben persoonlijk uit om dit te
bespreken.
Excuses van het bestuur voor de staking van woensdag 20 maart. De brief
was al klaar op vrijdag, maar is op de lagere school pas meegegeven op
maandag

Volgende ouderraad vergadering: 14 mei 2019.

