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1. Lente-ontbijt
-

-

-

Opbrengst is nog niet exact gekend omdat er nog een paar facturen moeten betaald
worden. De opbrengst wordt rond de 6.000€ geschat.
Er is de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in boeken dus het schoolbestuur vraagt
om een deel van het bedrag te reserveren voor Pimp-je-speelplaatst.
De school zou graag met een systeem starten van een bibliotheek (uitleensysteem).
Maar door de Corona-crisis zijn er weinig vergaderingen geweest en is dit nog niet
uitgewerkt.
Alle basisscholen krijgen de komende 2 jaar een bedrag van de overheid onder de
noemer van de ‘Digi-sprong’ (bv. 25.000€ voor kleuter- en lagere school) voor het
uitwerken van het netwerk (alsook 45.000€ voor computers en tablets).
Er is op dit moment dus meer interesse om een deel van de opbrengst te investeren in
de heraanleg van de kleuterspeelplaats.

2. Pimp-je-speelplaats
-

-

De opbrengsten van de koekjesvekopen van de afgelopen jaren zijn voornamelijk
gebruikt om te investeren in de speelplaats van de lagere school. Het is de bedoeling
om nu meer te invensteren in de speelplaats van de kleuterschool.
Er wordt eind juni normaal nog een officiële opening georganiseerd voor de speelberg
van de lagere school. Dit zal beperkt zijn en voornamelijk voor de leerlingen (enerzijds
door Corona en anderzijds om het gras niet te beschadigen en goed te laten groeien).
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De stille hoek is al in gebruik door de kinderen van het zesde leerjaar.
Eventueel kan Ebema hierover geïnformeerd worden om hierbij aanwezig te zijn.

3. Schoolraad
-

-

-

-

Die gaat door op maandag 31 mei. Het verslag daarvan zal online gezet worden.
Er is interesse vanuit de school om volgend jaar een nieuw project op te starten “lege
brooddozen” in samenwerking met 2 organisaties Enchantée en Let us. Onze school
zou willen bereiken dat alle kinderen gratis soep krijgen bij het middagmaal of de
boterhammen. Met Oog voor lekkers ging het dit schooljaar om 2x 10 weken dat er
woensdag fruit werd uitgedeeld aan alle leerlingen – ze zouden dit willen uitbreiden tot
een volledig jaar zodat er bijvoorbeeld élke woensdag gratis fruit/groenten kunnen
aangeboden worden.
De contactpersoon zou dat in september/oktober graag een keer komen
voorstellen/toelichten in de ouderraad.
De vraag is hoeveel ouders hierop zullen ingaan. Het idee is dat ouders vrij zijn om
maandelijks een kleine bijdrage via de schoolrekening te doen voor dit project. Omdat
de opbrengst dus op voorhand niet gekend is, wil de school kleinschalig beginnen en
kan dit later eventueel uitgebouwd worden. Het doel is om iedereen te bereiken.
Omdat de stap vaak groot is om een probleem te melden, omdat de school niet elke
situatie kent en om niet bepaalde mensen te viseren, zal er begonnen worden om iets
te doen voor àlle leerlingen.
De ‘uitpas’ kan een element zijn om te gebruiken om dit laagdrempelig te houden.
Het is ook de bedoeling om gezinnen te bereiken die tijdelijk in moeilijkheden zitten.
Later kan dit eventueel uitgebreid worden om bijvoorbeeld ook financieel te helpen voor
kansarme kinderen voor bijvoorbeeld schoolreizen of klasuitstappen.

4. Werkgroep communicatie
-

-

-

Er is nog gekeken naar de website: hieraan wordt nog gewerkt.
Idee om de ouderraad wat meer in de spotlights te zetten: voorstel om op bepaalde
vaste momenten in het jaar een bericht te posten. Dit kan bijvoorbeeld op moederdag,
vaderdag, start zomervakantie,… Wie is er geïnteresseerd om die berichten mee vorm
te geven? Op moederdag is er zo een bericht van de ouderraad gepost op de
facebookpagina van de school.
Doelstelling: Eén open facebookpagina en een Gimme-pagina per klas voor volgend
jaar omdat het nu moeilijk is om het overzicht te bewaren. De directie bekijkt om met
Gimme volgend jaar te kunnen starten. De besloten Facebook-groep wordt dan tegen
september afgesloten.
Via Gimme kan je als ouders ook berichten posten. Er zou dan bijvoorbeeld ook iemand
van de ouderraad iets posten op de pagina van alle klassen.
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-

Nadenken om ook ouders te bereiken die (nog) niet op Facebook zitten. Eventueel de
facebookpagina ook vermelden op de info-avond aan de start van het schooljaar en
eventueel in de handtekening van de e-mails zetten.
De werkgroep zal een lijstje opmaken met data waarop iets kan gepost worden.
Eventueel kan er gewerkt worden met een Content-planner.
Er wordt ook de vraag gesteld of de school meedoet met bijvoorbeeld ‘dikke truiendag’.
De lagere school heeft zo een kalender voor de zaken waaraan ze deelnemen. Het is
misschien beter dat dit algemeen meegedeeld wordt en niet per klas (omdat dit nu
vooral aan het initiatief van de leerkracht wordt overgelaten). Het is voor de ouders niet
altijd duidelijk of de school aan dergelijke initiatieven deelneemt.
Er is ook een tweede ‘horizontaal’ logo van de ouderraad uitgebracht.

5. Schoolfeest
-

-

-

Er wordt een alternatief voorzien op dinsdag 22 juni.
Er zou een dag georiganiseerd worden voor de kinderen waarbij ’s morgens een koekje
wordt aangeboden, ’s middags frietjes en in de namiddag een ijsje.
Het idee is om een spelenmarkt te organiseren op de speelplaats met verschillende
standjes. Er zal ook een springkasteel komen. De dag zou gelinkt worden aan het
thema ‘dieren’ als introductie van het schoolthema van volgend jaar.
Er zal gefilmd worden die dag en dat wil de school delen met de ouders. Misschien kan
de film vrijdagavond gedeeld worden.
Om uit de kosten te geraken zou de school graag aperitief-zakken verkopen aan de
ouders zodat je ’s avonds in de zetel met een aperitiefje naar de film kan kijken. Er
wordt voorgesteld om zowel een zak mèt als een zak zonder alcohol aan te bieden.
De school laat nog weten of hiervoor hulp van de ouderraad nodig is.

6. Verwenavond
-

Normaal wordt er op het einde van het schooljaar voor de ouderraad een avond
voorzien waarbij de ouders en ook deze die vertrekken in de bloemetjes gezet worden.
Dit jaar zullen we dit echter weer niet fysiek kunnen organiseren.

7. Varia
-

-

Wordt er een uitreiking voorzien voor de overgang van de kleuter naar de lagere
school? Dat zou dit jaar buiten georganiseerd worden per klas – normaal op 1
september. Er kan door Corona geen receptie voor de ouders georganiseerd worden,
maar de kinderen zullen wel een kleine receptie krijgen.
De lagere school wil de proclamatie graag ‘live’ organiseren als dat mogelijk is (eind
juni).
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Niet alle ouders waren blijkbaar op de hoogte van de verplaatste, pedagogische
studiedag. Misschien interessant om dergelijke berichten uit te hangen aan de
schoolpoort of opvang.
De eerste en de plechtige communies worden nu vooral georganiseerd door de
parochie en niet meer door de school. De leerlingen uit het 2de leerjaar doen dit op 26
juni en voor de leerlingen in het 1ste leerjaar wordt er nog een datum in het najaar
geprikt. Het aantal kinderen dat zijn communie nog doet is in de Corona-tijden nog
gedaald, deels ook omdat de school hier nu minder bij betrokken is. Er wordt opgemerkt
dat de communicatie vanuit de parochie hierover zeer slecht is.
De financiën van de ouderraad: wordt nagevraagd bij Pieter.
De kleuterjuffen staan allemaal op de reservelijst voor de vaccinaties. Er is sinds deze
week in Gent een extra lijst voor onthaalmoeders en kleuterjuffen die kunnen opgebeld
worden voor extra vrijgekomen vaccinaties, zodat de juffen eventueel sneller
gevaccineerd kunnen worden.

Dit was de laatste vergadering van dit schooljaar. De eerste ouderraad van volgend schooljaar
zal vermoedelijk eind september zijn.
BEDANKT VOOR DE FIJNE SAMENWERKING EN HOPELIJK TOT VOLGEND
SCHOOLJAAR!

