VERSLAG OUDERRAAD Donderdag 21 maart 2019
Aanwezige schoolvertegenwoordigers: Mevrouw Derdelinckx (Dierctrice), Juf Tine; juf Vera
Aanwezige vertegenwoordigers ouderraad: Benedicte Henrot , Caroline Clercq, Anouchka Durbecq, Valérie
Bomhals, Isabelle Crombag, Rosa De Trazegnies, Wendy Limpens.
Volgende (en laatste !) ouderraad vergadering voor dit schooljaar: 9/05/2019 om 20u

Praatcafé van 19/3 is geannuleerd geweest door onderwijsstaking. Nieuwe datum is
vastgelegd op 8 mei vanaf 8u. Ouders worden gevraagd om mee te helpen om tafels te installeren
enz…

Fietsende Kerselaar (13/3/2019): is een succes geweest ! Slechts één leerling heeft het niet
behaald maar resultaten zijn zeer positief ! Dit jaar waren er weinig ouders aanwezig. Gelukkig
waren er veel leerkrachten beschikbaar. Volgend jaar: oproep doen op grootouders maar ook
ouders van de kleuterklassen….

Schoolfeest (26/5/2019): boekenbeurs, fietsenbeurs en gezelschapsspellenbeurs (puzzels,
alles wat in een doos past) zijn bevestigd en zullen vanaf 11u30 beginnen. We zullen een
permanentie (toerbeurtsysteem elk half uur) organiseren zodat er constant iemand aanwezig kan
zijn aan de stand (behalve gedurende de spektakel van de kinderen). Een oproep naar ouders zal
via smartschool gestuurd worden begin mei. Caroline bereid het tekstje voor.

Sorteren op school: de drie compostbakken zijn besteld !
De BK is al in contact met Leefmilieu om verschillende projecten te implementeren. De school is al
zeer bewust over het verminderen van afval (bvb geen bekers meer voor dranken gedurende
feesten, afwasbakken beschikbaar om gewone vaat te kunnen gebruiken en wassen tijdens
Kerstmarkt ...)

Brievenbus is klaar. De directrice zal heel binnenkort nog de logo opplakken en daarover
communiceren

Lijst van de ouderraadleden op de website van de BK is nog de lijst van vorig jaar. Bénédicte
stuurt de nieuwe lijst door aan Shana.

Codenplay.be: de meningen van de leerkrachten zijn verdeeld en is dus momenteel geen
prioriteit in de projectenlijst bij de BK, alhoewel er zeker al een digitaal onderwijsaanbod wordt
verwezenlijkt
Caroline Clercq

Bénédicte Henrot

