Vergadering ouderraad 09/02/2021
Aanwezig: Liselotte Vandenbussche, Liselotte Verhegge, Annelore, Steven, Sarah, Mieke, Juf Charlotte,
Fien, Meester Luc, Kelly

Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen

Evaluatie Wintermagie
Was eerste keer dat dit georganiseerd werd. Er waren nog wat struikelblokken (nadien pas aangegeven
aan de gemeente, nadien nog deelnemers ingeschreven, …). Ondertussen is er een checklist opgemaakt
waardoor het gemakkelijker zal zijn om nog eens te organiseren. Wegbeschrijving soms wat omslachtig.
Wel veel positieve reacties hierover, zorgt voor verbondenheid in de koude periode. Er waren mooie
realisaties. 3 winnaars kregen een bon van Feeërieke. Zeker voor herhaling vatbaar.

Financieel
Kosten tussen 11/20-01/2021
Aankoop fluojasjes eerste leerjaar -296
Cadeaubonnen wintermagie -75
Kerstkado’s lager -489.86
Dag van de directeur -9.18
Speelgoedboxen -194,57

Boekenbeurs
Boekenbeurs zou in principe op 10/03 mogen doorgaan in de turnzaal. Enkel verkoop en geen
bijkomende activiteiten. Er is een aanvraag ingediend bij de gemeente maar de finale GO nog niet
gegeven, afwachten hierop. → Dit is ondertussen goedgekeurd! Er komt zeker een
boekenbeursverkoop. Voor verdere invulling zitten Steven en Liselotte VDB nog eens virtueel samen.
Auteurslezingen gaan ook niet door. Wel een alternatief om met enkele ouders een boek in te spreken
zodat de kinderen van de stap deze zouden kunnen bekijken/beluisteren in de klas. Liselotte
Vandenbussche, Liselotte Verhegge en Annelore willen dit doen.
Boekjes worden voorzien van school uit. Liselotte zal aan Juf Charlotte nog eens vragen of we eventueel
niet in de refter van school mogen om de filmpjes op te nemen.

Koekjesverkoop
Eerder werd gesproken over een eventuele paaseiverkoop. Dit gaat niet door. Er volgen anders veel
verkopen op elkaar.

Carnaval
We willen iets doen rond het thema carnaval met de ouderraad. We dachten per kind een gadgetzakje
met confetti toeters en een link met carnavalsmuziek. Liselotte Verhegge zal eens contact met de orde
van de stropers nemen als ze niet willen helpen hieraan. → Dit wordt verder uitgewerkt in een
werkgroepje Carnaval. Wie wenst nog aan te sluiten?

Werkgroep mobiliteit
Planning met leerkracht opgemaakt zodat meer per klas bekeken wordt wanneer fiets mee naar school
moet. Bedoeling is om er meer een themaweek per klas van te maken zodat fiets die geplande week mee
moet naar school in plaats van verschillende losse dagen in het schooljaar. Voetgangersexamen voor het
4 de leerjaar en fietsexamen voor het 6 de leerjaar staat nog op de planning dit schooljaar.
Aankoop fluohesjes
Aankoop Fluohesjes van de gemeente gaat dit schooljaar niet door. We zullen zelf een 500 tal fluohesjes
aankopen in maten XS,S en M. Fien zal contact opnemen want kent iemand persoonlijk. → Er is
ondertussen een offerte.

Aankoop speelgoedboxen
10 boxen besteld. Worden volgende week geleverd. Liselotte Verhegge houdt Juf Charlotte op de
hoogte van de levering.

Whatsapp-groep
Niet meteen aan de orde. We zullen wel kijken om een google-drive te voorzien zodat we bestanden
kunnen delen hierop. Liselotte VDB kijkt hiervoor.

Punten directeur
-

Leerlingenaantal: +3 kleuters, -11 lager op 1 februari.
Charlotte en Meester Luc vervullen een duobaan als directeur. Taken zijn mooi verdeeld tussen
hen
Kerstgeschenkjes die we gaven aan de kinderen van de steen zijn heel positief ervaren
Attentie van dag van de directeur was attent

-

Er komen nieuwe voetbalnetten voor school

Volgende vergadering op 06/05
We laten elkaar via mail op de hoogte over de boekenbeurs/carnaval en kunnen eventueel in tussentijd
nog eens vergaderen.

