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1. Schoolraad
-

Bespreking rond armoede
o Diversiteit is al reeds thema en nu is het specifiek rond
(kans)armoede
o Concept armoede is belangrijke bouwsteen om rekening te houden
in het schoolsysteem, 22,3% van de gezinnen leven in
kansarmoede of onder die grens
o Bekeken in de context van onze school is dat wel al een groot
aantal.
o Blijft meestal onder de radar
o Vertaalt zich op diverse vlakken: financieel gedeelte, zorgt ook voor
problemen huisvesting, comfort, gezondheid, psychologisch welzijn,
verminderde leerprestaties
o Proberen alle kinderen mee te krijgen en proberen hun talenten
naar boven te laten komen
o Kijken wat mogelijkheden zijn voor de school, hieruit kan school
verder werken en zien wat er kan gedaan worden
o Hoe gaat het te werk: 10 minuten voor elke groep om binnen een
cluster enkele stellingen te overlopen. De volgende 4 clusters zijn
gedefinieerd:
 aantal stellingen waarrond kan gewerkt worden voor
onderwijs
 aantal stellingen rond detectie van armoede
 aantal stellingen rond solidariteit school en ouders
 aantal stellingen rond continuïteit van opvolging rond
armoede
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Na krokusvakantie doorlichting (2/3 -> 6/3), nieuwe manier waarbij meer
uitgegaan wordt van gesprekken met ouders, kinderen, leerkrachten.
Ouders op 5/3 om 8u30, 6-tal personen op elke school.

2. Werkgroep verkeer
-

-

Evaluatie schoolstraten:
o telling doen voor Nieuwkolegemstraat
o niet grote massa, dus bekijken wat organisatie kost ten opzichte van
mensen die er gebruik van maken
Fluo bekijken
Situatie kruispunt Eeklostraat - Molenwalstraat: voetpad te klein en auto's
snijden bocht af -> hier moet iets aan gedaan worden
Oversteekplaats van fietsroute zal aangepakt worden, project over de hele
fietsroute

3. Werkgroep winterfeest
-

-

1500€ winst met gekende facturen tot nu toe
Nog ruimte voor wat verbetering:
o positionering koor
o aantal bestelde mastellen / pistolets was te hoog
o moment dat je binnenkomt is alles betalend (aanbod van gratis
zaken zoals vb soep, chocomelk, kinderanimatie; of gratis bonnetjes
bij inkom geven)
o algemene doorstroming
Positief geëvalueerd geweest:
o werklast veel minder
o gezellig ingericht
o goed concept

4. Werkgroep ouderfuif
5. Varia

Aan school staan op vrijdag 21/2 's morgens en 's avonds
Nog eens aankondiging doen op Facebook
Eens iets anders voorzien zoals niet-alcoholische dranken
Glazen bijvragen bij Goossens
Vrijdagavond alles klaar zetten vanaf 18u
Zaterdag afspreken vanaf 19u, start fuif om 21u
Mail sturen naar helpende handen lijst om mee te helpen voor bar / opkuis
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Data voor helpende handen nog eens vermelden in mail: proclamatie,
eerste communie, schoolfeest
Kandidaten bestuur:
o momenteel bezig met oplijsten van alles dat moet overgedragen
worden door bestuur
o Voorstel om samen te zitten met meerdere mensen om te zien wat
de taken precies inhouden om dan daarna te kunnen beslissen als
ze zelf een bepaalde rol willen opnemen of niet. Manier vinden om
zoveel mogelijk mensen samen te krijgen om dit eventueel proberen
op de volgende vergadering toe te lichten.
o Mail sturen voor vergadering op 2/4 waar bestuur toelicht wat zij nu
doen, misschien ook aan school staan om mensen te overtuigen
Verwenavond op 20 juni: oproep doen voor wie wil meedenken en
meehelpen

Volgende afspraak: ouderraad vergadering op 14 mei 2020.

