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1. Werkgroep verkeer
-

Opleiding gemachtigd opzichter gepland begin juni (17 juni), 20
inschrijvingen. Ruime ploeg van mensen die in een beurtrol aan de
poorten willen staan
Vorige woensdag werden op stadhuis alle gemachtigd toezichters in Gent
uitgenodigd, beetje zelfde geluiden van scholen die ook pas gestart waren
met een schoolstraat
Sensibiliseren voor schoolstraat omdat deze te weinig gebruikt wordt en de
drukte in de Eeklostraat toegenomen is (lagere school), op kleuterschool is
er minder een probleem
Voetpad Nieuwkolegemlaan gaat toch niet zo vlot als eerst gepland was

2. Schoolraad
-

vaste punten besproken
o Infrastructuur:
verbouwing
zusterhuis
op
kleuterschool:
onderhandelingen met de buren zijn bezig, plannen zijn herzien tov
originele plannen waar buren zich wel in kunnen vinden. Nu is het
wachten op de goedkeuring. Idee is januari volgend jaar te kunnen
beginnen
o Stand van zaken leerlingencijfers vorig jaar: 10 lestijden extra
(onder meer door 4 extra leerlingen) voor lagere school, 5 lestijden
minder op kleuterschool (telling gebeurt 1 februari en er waren veel
instappers na deze datum), waarschijnlijk komen er wel nog 6
lestijden bij omdat er nog iemand langs geweest is afgelopen week
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om vast te stellen dat er nog veel starters waren na de laatste
meting
o Thema diversiteit:
 Diverse thema's die aan bod zouden moeten komen. Nieuwe
fenomenen op school die de school voor bepaalde
problemen stelt waarop gepast moet gereageerd worden.
Kan er niet een stappenplan ontwikkeld worden zodat we
steeds op dezelfde manier een antwoord hierop geven. Hoe
voelen ouders, leerlingen, leraren dit aan...
m-decreet,
hoofdoekendebat,
gender Onderwerpen:
problematiek, godsdienst, ... voorbeeld is de Ramadan, waar
sommige kinderen meer en meer aan deelnemen: zoals vorig
jaar wanneer het heel hoge temperaturen waren en dan
mogen de kinderen niet drinken -> wat te doen, hoe hiermee
omgaan,
 Ook ouderraad zal hierin bevraagd worden
3. Werkgroep ontbijt
-

Financieel: winst 3971€, de kosten waren nog iets hoger dan origineel
verwacht (1500€)
Volgende keer kunnen we nog meer inzetten op sponsoring, prijs
misschien iets hoger maken ook wat voor nog meer opbrengst zou moeten
zorgen

4. Pimp je speelplaats
-

-

Op 6/4 werden de bomen en haag aangeplant op de lagere school onder
leiding van Jasper. Sommige delen zullen ook opnieuw moeten gedaan
worden aangezien er nog andere zaken op deze plaats voorzien zullen
worden. Meerwaarde dat er zeker iemand bij was die er zelf ook iets van
kent en coördineert waar wat moet komen (met bvb automatische
bewatering die voorzien is). Voor volgende projecten zal hier ook rekening
mee gehouden worden. Expert van Good Planet doet dit ook tegen
betaling en is zeker ook te overwegen voor bepaalde zaken.
Idee is om op schoolfeest ook iets van communicatie te voorzien en
eventueel een grove werkplanning te maken zodat deze ook kan getoond
worden, alsook de plannen die uitgevoerd gaan worden.
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-

-

Kleuterschool: houten schuttingen geplaatst op plaats van oude
fietsenstalling en zaterdag wordt hieraan verder gewerkt. Later volgt dan
ook de heraanlegging van de kleine speelplaats waar een heuvel
aangelegd zal worden.
Werkgroep communicatie:
o Werkfiches -> 1 communicatieverantwoordelijke die dan
aanspreekpersoon is, per fiche zijn er dan 5-6 mensen die hierop
ook verder werken. Bestaande communicatiekanalen gebruiken:
kollebloem, website, facebook, maar kan ook via affiches. Voor
communicatie wel duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor welk
kanaal.
o Ideeën: hoe leerlingen meer betrekken -> maquette over de
plannen; basisbanner maken die pimp-je-speelplaats in aandacht
brengt; voor - tijdens - na foto’s; bij andere activiteiten vermelding
doen van pimp-je-speelplaats; een liedje maken omtrent pimp-jespeelplaats; leuzes, hashtags; helpende handen lijst bijhouden om
ook dank-je-wel te sturen

5. Schoolfeest
-

helpende handen:
o OR verantwoordelijk bar
o vrijdagavond de bar klaar te zetten vanaf 18u: Pieter, Nicky,
Annelies, Irmine, Tine, Tim, Leen
o donderdagavond elektriciteit: vanaf 20u Jynse, Leen, Didier, Irmine,
Kurt komt ook langs

6. Koekjesverkoop
-

Uitgesteld naar oktober, dus dit schooljaar is er geen koekjesverkoop

7. Planning activiteiten
-

-

Er zijn heel wat nieuwe activiteiten geweest dit schooljaar zoals ontbijt,
ouderfuif, normaal ging er ook een koekjesverkoop zijn.
Volgend
schooljaar is er een winterhappening (eventueel met een nieuw concept).
Dus best eens bekijken hoe het best gepland wordt om deze activiteiten te
doen zodat ze niet in elkaars vaarwater komen.
Opbrengstactiviteiten: ontbijt en koekjesverkoop (elk rond de 4000€) ->
ontbijt was ter vervanging van kaas- en wijnavond
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-

Vb. elk jaar ouderfuif, maar ontbijt en koekjesverkoop afwisselen ==> jaar
1: ouderfuif, ontbijt, winterhappening (lager), schoolfeest (kleuter); jaar 2:
ouderfuif, koekjesverkoop, schoolfeest (kleuter)
Optie is ook om winterhappening (te herdenken) te laten alterneren op
beide vestigingen om het jaar
Sportactiviteiten komen er ook nog tussen

8. Financieel
-

Eerste factuur pimp je speelplaats betaald

9. Werkgroep verwenavond
-

Mensen die willen meedenken, laten iets weten

10. Agenda
-

Zie presentatie

11. Varia
-

-

-

Schoolrekeningen en facturen kloppen veelal niet. Vorige rekening voor
maart waren er ook enkele dagen van april bij waardoor ook veel mensen
verrast waren door de meerprijs voor die maand. Uitleg systeem:
o Registratie soep, maaltijden, zwemmen gebeurt digitaal in de klas
en wordt afgesloten na invoer
o Er gebeuren wel nog fouten in opvang. Voorheen waren problemen
met scanner die liggen buiten school.
Bij meerdere keren
uitscannen telde vroeger enkel laatste scan, maar nu worden alle
scans meegerekend wat voor problemen zorgt. En verder zijn er
nog problemen met het boekhoudpakket geweest.
Voor lerarentekort: idee om vanuit ouderraad brief naar minister te sturen?
Vooral om signaal te geven en niet direct om oplossingen aan te reiken.
Idee ook om de brief dan online te laten ondertekenen door de ouders
zodat de boodschap ook wel duidelijk is
Vanuit directie: bedankt voor de participatie in de ouderraad

Volgende afspraak: verwenavond op 22 juni 2019.

