Verslag
Ouderbouwvergadering
maandag 19 september 2016
Aanwezig:
Team : Olivier, Sophie
Ouders : Tinne (mama Tobe en Wolf), Sabine (mama Sam), Isabelle (mama Matisse), Nele (mama
Mila Amelia), Stephanie (mama Miro en Dorothee), Inge (mama Kamil), Pascal (papa Matisse),
Laurence (mama Lotte, Kobe en Lars), Ilse (mama Noor), Maarten-verslag (papa Lena, Stien, Anke),
Sven-voorzitter (mama Ides en Wies)
Werkgroepen:
Er zijn elk jaar een heleboel activiteiten waarvoor hulp van de ouders nodig is. Sommigen zijn echt
een must voor een goede werking, andere zijn niet essentieel, maar zijn wel een welkome aanvulling.
Hierbij nog even een overzicht.
Werkgroepen die zeker aan bod moeten komen
worden door kernteam opgevolgd
Peter en meter
Kriebelteam
Inspiratie (ouderparticipatie bevorderen, taalbeleid, ..)
Tuin
Carnaval (helpende handen)
Uitstappen (suggesties voor mogelijke uitstappen)
Fietsbegeleiding (helpende handen)
Schoolfeest (catering)
Kerstmarkt (catering)
Fruit
Communicatie
Bosklassen (kookouders)

Data:
•
•
•
•

Optionele groepen
Jeugdboekenmaand
Speelplaats
Goede doel (suggesties welkom)
Schoolfuif
Schoolwandeling
De grote parade
Spelletjes spelen (helpende handen)
Muziek
Technische hulp
Lezers in groep 1 en 2
Rekenen
Quiz
Fika
Kinderfuif (evt door bovenbouw)
Coderdojo
Rommelmarkt
Potje Geluk (hapjes bij nieuwjaarsreceptie)

Wandeling: de organisator kiest een datum
Grootouderactiviteit: vr 18/11
Schoolquiz: 3/2/17
Schoolfuif: 18/3/17

Bosklassen:
• Voor de 41 fietsers zijn er woe 10 begeleiders + politie tot Oelegem, voor vrijdag nog maar 5
begeleiders.
• Bedenking dat het nu kort is. Reden dat het korter is, is ook omdat het voor het team niet
evident was een hele week. Fietstocht erbij maakt dat het nog wat korter lijkt, maar het doel
is vooral elkaar beter te leren kennen, en dat gebeurt ook tijdens de tocht.

•

Er zal regelmatig op teken gecontroleerd worden

Varia:
• Info schoolwerking: het leerkrachtenteam zal ook dit jaar 5 keer bezinnen over Jenaplan en
de werking.
• Dit jaar zijn er 3 rapporten, maar wel nog 4 oudercontacten.
• Kunnen we meer doen aan recycleren? Er zit dikwijls veel door elkaar in de vuilbakken.
• Wat zijn afspraken rond het gebruik van de iPad’s?
• Speeltuin heeft vaak veel rommel. Olivier wil
o Gemeente vragen vaker op te kuisen
o Jongeren van onze school sensibiliseren
o GTI vragen of zij iets doen
• Blind typen: als de school een licentie koopt op “Ticken” kunnen de ouders dit voor 14€
kopen. Dit is vrijblijvend een activiteit voor thuis. Communicatie volgt.
• Sport: Joeri zal de maandagmiddagen de sporthal openzetten voor wie wil sporten, het
tweede trimester zullen er terug uitstappen naar sportclubs zijn.
• Sportsnack is groot succes. Met dank aan Joeri!
Financies Ouderraad
• Zoals vorig jaar krijgt elke groep + sportleerkracht kan tot 200€ bijdrage van de ouderraad
krijgen voor uitstappen en dergelijke.
• Volgende keer wordt een nieuw overzicht gegeven
Volgende data ouderraad:
Dinsdag 18/10/2016
Donderdag 17/11/2016
Maandag 12/12/2016
Woensdag 25/1/2017
Dinsdag 21/2/2017
Donderdag 23/3/2017
Woensdag 3/5/2017
Dinsdag 13/6/2017
Al voor volgende schooljaar: Donderdag 21/9/2017
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