Verslag ouderraad 26/11/2019
Aanwezig: Luc, Steven, Sarah, Mieke, Isabelle, Annelore, Goedele, Liselotte V., Sofie, Anne, Martin,
Ewout, Heidi, Lies, Fien, juf Karin, Annelies L., Annelies V.
Verontschuldigd: Peggy, Hanne, Liselotte V., Kelly, Christian, Annelies V., Sandrine, Griet
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Evaluatie voorbije activiteiten
STRAPdag - aankoop materiaal verkeerslessen - van januari tot en met mei (peuter t.e.m. vierde leerjaar)
per jaar brevetten. (binnen WERO voor de lagere school) Hulp van ouders is nodig - een brief zal
meegegeven worden om hulp te vragen en ze kunnen dan aanduiden wanneer ze komen.
Persoon van verkeerscommissie langsgekomen, alle punten zullen besproken en fietsstraat zou moeten
uitgebreid worden, iedereen is voorstander, voorrang van rechts blijft wel bestaan.
Koekjesverkoop : 7496 (vorig jaar +/-5800) - levering 5 december - verdelen over klassen: graag ook die
donderdag.
Wie helpt? Steven, Goedele, Ewout, Isabelle, Annelies L., Liselotte V.
3. Kookknutselen
28 deelnemers - thema ruimte
4. Quiz - poster maken voor quiz - 19.30 u. / deadline: 16 december/ tafels en stoelen bestellen door Luc
5. Boekenbeurs
Thema: kunst/ tafels en stoelen bestellen via Luc
Wanneer: 18 maart
Binnenkort samenkomst ter voorbereiding
6. Verslag uit schoolraad (nog geen schoolraad geweest)
7. Punten van de directeur
Schoolfeest 9 februari, afdeling Stap maar ook activiteiten voor afdeling Steen
Vragenlijst (enquête) rond ouderbetrokkenheid op schoolniveau en klasniveau (anonieme enquête) zal
nogmaals afgenomen worden.
8. Varia
• Anne zal de lijst met aanspreekpunten per leerjaar of kleuterklas afwerken met foto en doorsturen naar
iedereen ter controle
• Roken rond de fietsenstalling en weggooien van peuken - rookvrije ruimte borden worden geplaatst
• Aanwenden lestijd turnlessen (Martin) - een bezorgdheid omtrent de invulling van de lessen LO wordt
door de directie verder opgevolgd.
• Stilte in de studieklas: er is iemand gevonden in vast dienstverband na nieuwjaar die hopelijk de stilte in
de studieklas weer kan garanderen. Tot dan wordt er toch een poging gedaan om de stilte terug te
krijgen.
• Als alternatief voor de kalender: zelfgetekende kerstkaartjes… Toch besluiten we met zijn allen dat het
niet echt nodig is nog een activiteit te verzinnen om nog geld in te zamelen voor de ouderraad (de
traditionele koekjesverkoop en de quiz zorgen voor voldoende inkomsten)
Datum volgende vergadering: woensdag 15 januari 2020

