VERSLAG OUDERRAAD Donderdag 17 januari 2019
Volgende ouderraad vergaderingen 2018-2019: 21/03/2019 9/05/2019
Aanwezige schoolvertegenwoordigers: Mevrouw Derdelinckx (Directeur), Juf Kathleen (Zorgcoördinator),
Juf Kristel (L4)
Aanwezige vertegenwoordigers ouderraad: Bénédicte Henrot (L5), Caroline Clercq (K3), Anne Costa (L2),
Rosa de Trazegnies (K2), Marie Delacroix (L4)

1) Halloween wandeling (26/10/18): Veel positieve feedback ontvangen. Enige opmerking is dat de
wandeling een beetje te lang is voor de kleintjes (K1A en K1B). Kan er volgend jaar een specifieke
activiteit voor die groep op school georganiseerd worden ? Warme chocolade of pompoensoep of
wafels voorzien wanneer ze terugkomen van de wandeling ?
2) Voorleesdag (21/11/2018) : Grote opkomst. Geen specifieke opmerkingen, te herhalen dus !

3) Fietsexamen (13/3/2019): Meester Sander, die het fietsexamen organiseert, heeft een oproep op
vrijwillige examinators gestuurd naar de ouders van L5 eind 2018. Tot nu toe heeft 1 ouder
gereageerd. Hij is op zoek naar 11 mensen (ouders) in totaal. Hij gaat in januari terug een oproep
doorsturen via Smartschool aan ALLE ouders van de school.
4) Schoolfeest (26/5/2019): Ter herinnering: aangezien succes, was iedereen van mening op de eerste
ouderraad, om de ervaring boekenbeurs (had 312€ opgebracht in 2018) en fietsenbeurs te
herhalen en daarnaast ook een gezelschapsspellenbeurs (puzzels, alles wat in een doos past). Dit
punt zal worden besproken op de 3de ouderraad. Een oproep zal door de school via Smartschool
gestuurd worden na de Paasvakantie (begin mei)
5) Praatcafé: volgende praatcafé is gepland op 20/3/2019. We zullen (indien droog weer) het
praatcafé buiten organiseren op de kleuterspeelplaats (met gebruik van de nieuwe aangekochte
tafels … op deze manier is het voor iedereen zichtbaar en toegankelijk.

6) Zoekertjesbord: er werd beslist om een zoekertjesbord te voorzien in het mededelingenbord die
tussen het kinderdagverblijf en de schoolpoort staat. De idee is om een extra brievenbus specifiek
voor dit doel te installeren. De ouders kunnen de zoekertjes erin steken en de school gaat ze 1 keer
per week weergeven op het zoekertjesbord.
7) Sorteren op school: met de hulp van Anne Costa werd er beslist(samen met Juf Winke) om terug
een compostbak te installeren. Er wordt ook gesuggereerd om, voor de PMD, een pré-sortering te
doen in een doos zodat de juf of meester de inhoud van de te sorteren stukken kan controleren
voor ze allemaal in de blauwe zak terechtkomen.

8) Codenplay.be: Mevrouw Derdelinckx zal de site bekijken om eventueel doorgeven aan de leraren.
9) Kerstmarkt : De winst van de Kerstmarkt heeft de aanschaffing van nieuw spelmateriaal mogelijk
gemaakt (zoals speelgoedkoffer voor de lagere tijdens de naschoolse opvang en extra
spelmaterialen voor in de 3 speelgoedkoffers en de aankoop van het kleuterduikelrek) !
Communicatie daaromtrent volgt via de nieuwsbrief (Mevr Derdelinckx)
10) Extra info : Juf Nona (werkgroep speelplaats) heeft een onderzoek gelanceerd en vragen gesteld
over de speelplaatsvisie aan de leerkrachten en leerlingen (L1 -> L6). Ze vroeg zich af of er ouders
geïnteresseerd zouden zijn om deel uit te maken van de werkgroep om die speelplaatsvisie te
realiseren (indien subsidies goedgekeurd zijn). Juf Nona zal binnenkort de mening vragen aan de
ouders over deze speelplaatsvisie – via Smartschool

Caroline Clercq

Bénédicte Henrot

