Verslag
ouderbouwvergadering
donderdag 23/06/2016
Aanwezig: Olivier, juf Eva, Stephanie (mama Miro), Laurence (mama Lotte, Kobe en Lars), Nele
(mama Amelia en Mila), Greet (mama Babette, Marilou, Oskar), Maarten-voorzitter (papa Lena,
Stien, Anke), Hilde-verslag (mama Marius en Kamiel)
Werking ouderbouw:
Verschillende opties werden besproken:
- Nieuwe voorzitter die zicht kandidaat stelt
- Nieuwe stuurgroep die zich kandidaat stelt
- Behoud van de stuurgroep die in de loop van dit schooljaar startte
Er wordt unaniem gestemd dat de stuurgroep van het voorbije jaar het volgend schooljaar verder de
werking van de ouderbouw trekt. Die stuurgroep is bemand en bevrouwd door Greet Steeman (Olivia
en Lars), Katrien De Wachter (Jack en Gus), Greet Compeers (Babette, Marilou, Oskar), Sven Van
Baarle (Ides en Wies), Maarten Leus (Lena, Stien en Anke), Hilde Vanlommel (Marius en Kamiel).
De foto’s van de leden van de stuurgroep worden ad valvas uitgehangen. Spreek deze mensen
doorheen het jaar gerust aan met je ideeën, verzuchtingen, oplossingen, etc.
Het mandaat van Maarten Leus als penningmeester wordt verlengd.
Activiteiten:
Er zijn volgend jaar alvast 27 activiteiten waarvoor steun van de ouders wordt gevraagd. Dus voel
jezelf gerust aangesproken om je op te geven als helpende hand voor 1 of meerdere activiteiten.
1) Peter/meter
2) Jeugdboekenmaand
3) Kriebelteam
4) Inspiratie
5) Speelplaats
6) Tuin
7) Goed doel
8) Schoolfuif
9) Wandeling
10) De Grote Parade
11) Carnaval
12) Uitstappen
13) Spelletjes
14) Fietsbegeleiding
15) Muziek
16) Technische hulp
17) Schoolfeest
18) Lezers
19) Rekenen
20) Quiz
21) Kerstmarkt

22) Fruit
23) Bosklassen
24) Fika
25) Kinderfuif
26) Communicatie
27) Coderdojo
Olivier maakte per activiteit alvast een fiche om uit te hangen ad valvas waarop elke ouder zich als
helpende hand of sturende hand kan opgeven. Deze fiches worden in september opgehangen. Per
activiteit wordt er meer achtergrondinformatie uitgeschreven zodat elke kandidaat-ouder beter kan
inschatten waarvoor hij/zij zich kandidaat stelt. Enkel de uitnodiging voor het peter/meterschap
wordt in juni nog per mail verspreid door Olivier.
De Jenaplanschool Lieven Gevaert draagt ouderparticipatie hoog in het vaandel (is dus niet
vrijblijvend) en wil de ouders warm aanmoedigen om activiteiten mee te ondersteunen. Op het
eerste infomoment (5 september) zal hier aandacht voor zijn en tijdens de eerste week in september
zal deze visie uitgedragen worden. Olivier zal de eerste schoolweek elke morgen openen met de
structuur van de dag (wat staat er allemaal op het programma) waardoor meteen nog duidelijker
wordt waarvoor allemaal helpende handen nodig zijn.
De receptie van de ouderbouw zal gekoppeld worden aan het infomoment op 5 september 2016. We
gaan nog op zoek naar een leuke en laagdrempelige manier om ouders mekaar te leren kennen.
Nieuws en ideeën over de activiteiten:
- Fruit: het Biohofke wil opnieuw het fruit en de groenten verzorgen, week om week
afwisselend.
- Bosklassen: de locatie van de zeescouts bleek te klein, de bosklassen zijn geboekt in Malle in
Sint Jansburg op 21, 22 en 23 september 2016 voor onderbouw, middenbouw en
bovenbouw.
Er worden kookouders gezocht. Je kan alleen kandideren als je de volle 3 dagen mee kan en
met als drijfveer ‘lekker eten koken’. Een mix man-vrouw is aangewezen.
- Kinderfuif: kan door ouders georganiseerd worden of in samenwerking met de bovenbouw
zodat ze ‘leren organiseren’. Idee om het goed doel te koppelen aan de kinderfuif door de
fuif te houden tijdens Music for Life. De aangevraagde liedjes kunnen dan op de kinderfuif
gespeeld worden, de opbrengst is voor een goed doel in samenspraak met de kinderen
gekozen uit de lijst van organisaties.
- Wandeling: datum is al meteen geprikt, nl. zondag 9 oktober 2016. Meer info volgt!
Losse ideeën:
- Een huisbezoek door de leerkracht aan de ouders.
- Een papa-weekend = een weekend van de papa’s met hun kinderen. Toevallig of niet vonden
alle aanwezige mama’s dit een geweldig fantastisch idee !
Datum volgende ouderraad: ?
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