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Aanwezig
Schoolteam: directeur Olivier, juf Sophie
Ouders: Geertrui (Roos en Daan), Maarten (Lena, Stien en Anke), Laurence (Lotte, Kobe en Lars),
Isabelle (Matisse), Nele (Mila en Amelia), Joeri (Zoë en Remco), Greet (Babette, Marilou en Oskar)

Verontschuldigd
/

Goedkeuring vorig verslag:
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

Herfstwandeling

De herfstwandeling is voor herhaling vatbaar. Er was veel volk, het was goed weer en er was een
fijne sfeer. Ook de smoutebollen waren lekker. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. In de lente
plannen we opnieuw een wandeling. Datum volgt.

Nieuws uit de school
Zwangerschap

Juf Kristien verwacht een kindje voor april. Proficiat!

Infobrochure zorg
De infobrochure voor de zorg wordt binnenkort per mail bezorgd.

Update per mail
De school bezorgt elke week een overzicht van de week per mail bezorgd na de openingskring. Zo
blijft iedereen op de hoogte.

Bezoek
Woensdag krijgt de school bezoek van 't Kofschip, een basisschool uit Edegem.
't Kofschip overweegt om leeftijdsoverschrijdende groepen in te voeren voor kleuters.

Kleuteroverleg en lagere schooloverleg
Nieuws uit het tweewekelijks kleuteroverleg: Het kleuterteam maakt een kast waarin
differentiatiemateriaal zal worden verzameld. Dit om kleuters te laten leren op maat.
Nieuws uit het tweewekelijks lagere schooloverleg:
Er is toegespitst op wereldoriëntatie. De school tracht de verschillende projecten WO op elkaar af te
stemmen en wil vermijden dat er overlap is tijdens de verschillende jaren.
Ook de evaluatie op school staat centraal. Van doelgericht werken, instructie, inoefening, evaluatie
en reflectie tot remediëring en rapportering.

Middagplezier
Onlangs stuurde de school een mail in verband met middagactiviteiten. Er zijn nog heel wat plaatsen
open, dus toch nog een warme oproep om zich kandidaat te stellen: voetbal, lezen, haken, toneel,...
laat maar komen!

Uitstap
De bovenbouw gaat op uitstap naar het Red Star Museum (in het kader van de themaweek
'vluchtelingen')

Project : vluchtelingen
De school kreeg bezoek van Ans Brys, die foto's maakte van vluchtelingen tijdens hun reis.
Het werd heel goed gebracht en de kinderen waren geboeid.

Plan-kind
De school besliste om nog niet te starten met het plan-kind, omdat het engagement momenteel te
groot is. De school wenst eerder in te zetten op kleinere projecten.

Logo
Het logo komt eraan! Wellicht in januari als nieuwjaarsgeschenkje.

Fluo Fluo Fluo
De donkere dagen komen eraan. We zien graag iedereen zichtbaar naar school met een fluohesje
aan. De voorraad fluohesjes zijn op, dus de jongste kleutertjes zullen even moeten wachten op de
nieuwe lading flouhesjes met het nieuwe logo.

Kerstmarkt/wensmarkt

De werkgroep 'inspiratie' heeft zich gebogen over de kerstmarkt. Er zouden meer bijeenkomsten
moeten zijn, waar ouders elkaar en het team ontmoeten. De kerstmarkt kan een moment zijn waar
de wensen van ouders en leerkrachten bijeen komen.
Er zijn heel wat talenten bij ouders en er zijn heel wat noden bij de leerkrachten. Ouders kunnen hun
talent cadeau geven aan een leerkracht. Elke ouder krijgt op voorhand een nieuwjaarsbrief.
De werkgroep 'inspiratie' geeft dit verder vorm. De verantwoordelijken van de werkgroepen worden
nog aangesproken. Er zijn nog heel wat helpende handen nodig!
Olivier doet een aparte oproep hiervoor.

Ter vervanging van zwemmen in 2016
We denken aan keuzecursussen met een bewegingsaanbod: yoga, lopen, ... Kan het een suggestie
zijn om deel te nemen aan bv. Antwerp 10 miles, Mortsel Loopt, de loop van Mortsel Dorp,... ? Joeri
(sportleerkracht) onderzoekt nog steeds sportinitiatie door andere sportverengingen.

Quiz

Ellen (mama van Stans) en Greet (mama van Olivia) willen zich engageren voor een nieuwe
werkgroep “qiuz”. Misschien ergens in februari? Datum volgt.

Financiën
Joeri (sportleerkracht) wil graag een minicompressor om ballen op te pompen en wat klein sport- en
spelmateriaal. Dit zou ongeveer 150 EUR kosten en wordt goedgekeurd.
Er staat 6.600 EUR op de rekening, waarvan de 9 klassen elk 200 EUR krijgen voor uitstappen. Er rest

dan een 4.500 EUR.
De grootste uitgavenpost 2015 :
1.500 EUR aan bosklassen
800 EUR aan het speelhuisje
450 EUR aan het koekenproject.
Inkomsten 2015 :
kerstmarkt 650 EUR
fuif ongeveer 1000 EUR
schoolfeest 3500 EUR
Gezonde financiën dus!

Varia
Wat gebeurt er met de speelplaats?
We hebben de wedstrijd ‘pimp je speelplaats’ niet gewonnen, maar wat kunnen we nu toch al doen?
Eventueel een omgevallen boom (via Laurence?), of een wilgentunnel op de plaats van de haag naast
het voetbalveld? Olivier roept de werkgroep 'speelplaats' opnieuw samen
Er zijn 2 nieuwe voetbal-goals voor op het voetbalveld.
De stad Mortsel zal deze plaatsen.

Volgende vergadering
Maandag 7 december 2015 om 20u. op school!

Tot snel!

