Verslag vergadering ouderraad 15/01/2020
Aanwezig:Liselotte, Annelies, Sarah, Liselotte, Steven, Ewout, Fabienne, Luc, Sabine, Sofie, Peggy,
Anne, Jana, Mieke, Kelly
Verontschuldigd: Fien, Annelore, Isabelle, Christian
Agenda
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Rookverbod - ook Stap - misschien sensibilisering met affiches gemaakt door kinderen; in naam van
de kinderen: berichtje en tekeningen (juf Fabienne en Luc bekijken de mogelijkheden) - samen met
een mail om het te duiden;
2. Evaluatie voorbije activiteiten

- Koekjesverkoop: opmerking Ewout: te weinig in doos (blijkbaar de enige) - wordt toch nagevraagd.
Verdeling is vlot verlopen - beter levering in Stap dan in Steen.
Opbrengst: 145 dozen meer dan vorig jaar. 7725 euro inkomsten - 3,72 tellen muntstukken factuur 5311,82 komt op 2409,46 euro. Vorig jaar 2133 winst komt op 276,46 meer dan vorig jaar.

- Kookknutselen: goed verlopen, ook veel inschrijvingen (in de 30) - volgende editie: 12 februari (3 en
4) 18.00 tot 19.30 u.
3. Quiz
Stand van zaken: brouwer, stoelen, tafels, poster, ondertussen ook sponsoring is in orde.
We hebben enkel nog helpende handen nodig: voorlopig: Steven, Annelore, Griet, Anne, Ewout …
Van andere kandidaten graag een mailtje: anne.rasquin@sjsp.be
4. Boekenbeurs
Vergadering 21/1
5. Foto’s Eerste Communie en Vormsel
Brief

Vormsel: Piet 23 mei
Eerste communie: Siska Mullier 2 mei

Davy zal foto’s nemen voor beide gelegenheden.
6. Schoolraad
Advies rond toetreding tot nieuwe scholengemeenschap: alle basisscholen in Rembertgroep: rembert
basis - voordelen voor personeel (meer uitwijkmogelijkheden) + snellere beslissingen + meer
ondersteuning voor personeelsdienst, technische dienst, aankopen. Vanaf een bep. aantal lln krijg je
veel stimulipunten: maximum
School De Revinze zal ook toetreden tot de scholengroep per 1 september. Overkoepelende
vakbonden zullen moeten bewaken dat de leerkrachten niet plots heel ver moeten gaan lesgeven.
Schoolraad: positief advies voor toetreding zonder beperkingen. Loppem zit niet bij de
scholengemeenschap, zal aansluiten bij Oostkamp.

Ouderbevraging: advies om een vraag erbij te plaatsen: vraag moest ook gesteld worden naar de
directie toe.
Infrastructuur: school heeft aanvraag gedaan om verwarmingsketels in stap te vernieuwen zodat er
geen warmte meer verloren gaat - aanvraag ingediend voor subsidie met snel traject - volgende
winter geïnstalleerd (extra subsidies van Fluvius)
Er wordt gekeken om met een budget dat is vrijgekomen, naar verbetering van de infrastructuur
Pedagogische werkdagen: aan de slag met gedrag (ook mensen die toezicht houden) + socioemotionele ontwikkeling (leerplan koppelen aan schooldoelen - ZIL)
Volgende vergadering 18/2
7. Punten van de directeur
158 deelnemers (helft van de gezinnen die vertegenwoordigd zijn) - 10 vragen zien er zeer
bemoedigend uit, nu nog open vragen en bemerkingen verwerken (was de moeite)
Vraag: mails naar alle ouders - hoe wordt dit ervaren?
Rekeningen: nog steeds problemen met mail!
Websites: er mag geïnvesteerd worden in een nieuwe website 8. Varia
Verkeerslessen zijn gestart - alles loopt goed
Derde leerjaar al gefietst
Schoolfeest 9/2: twee optredens in de Steen, maar telkens andere klassen.

