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1. Schoolnieuws
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eerste communie zondag 29 april 2018 om 9u op Flora
Maandag 30 april 2018 wordt een brugdag/verlofdag en 1 mei is altijd verlof
Plechtige communie: weekend 21 en 22 april 2018; op Flora 22 april om 9u; in SintPietersbanden (Merelbeke Centrum) om 15u op 21 april 2018
Florakerk blijft nog 2 jaar open voor erediensten. Er komt nog een 2-jaarlijkse evaluatie
(leefbare parochie of niet)
Pedagogische studiedagen volgend schooljaar: woensdag 11/10, 17/1 en 23/5
Start schooljaar is op 1/9/2017; er is dan ook koffiestop georganiseerd door de OR om
nieuwe leden te sprokkelen
4/9: eerste vergadering OR om 20u
Zaterdag 16/9/2017: Fancy Fair
Kerstmarkt: zaterdag 16/12:2017
Juf Anna is terug
8 digitale borden aangekocht (lease) in lagere school
Dossier ramen zit nog vast
Volgend schooljaar wordt er samengewerkt met een andere schoolfotograaf (Foto Actief).
Hij zal de foto’s ook digitaal beschikbaar maken. Mogelijks komt hij 2 keer/jaar in sommige
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•
•

klassen (Luc vraagt dit na), en dit in de klassen waar in de loop van het schooljaar grote
wijzigingen gebeuren.
Op dit moment is nog niet duidelijk welke juf in welke klas zal staan.
Fietstombola: kaarten zullen nog verdeeld worden (kaarten waren niet tijdig gedrukt)

2. Evaluatie feest 60 jaar Sint-Michielsschool
Geslaagd maar druk weekend.
Er waren heel veel mensen die kwamen eten (bijna 800 eters).
Positieve commentaren gekregen op het eten van de dag zelf, maar een aantal leden vonden
het stoofvlees minder geslaagd.
Het dansmoment was minder goed georganiseerd. Het kon niet beginnen op het juiste moment
doordat de academische zitting aan het uitlopen was. Beter is om het om te roepen zodat alle
kinderen kunnen deelnemen.
De communicatie was niet zo goed opgezet (beetje versnipperd en niet gecoördineerd). Één
mooie gecoördineerde uitnodiging/kaart was leuk geweest.
Ook zijn er weinig foto’s genomen. Leden die foto’s hebben, mogen die zeker doorsturen naar
Luc.
Het volgende feest is 75 jaar Sint-Michielsschool.
Op de kinderfuif: beter geen digitale media meenemen (ipads en gsm’s). Er werd immers
gefilmd met de gsm en op internet gezet (cfr pesten). Er wordt gevraagd of hier aandacht kan
aan gegeven worden in de klassen. Tevens kan hierover info gegeven worden aan de ouders
zodat zij ook kunnen sensibiliseren hierop. Op child focus staan toffe sensibiliserende filmpjes
die kunnen gebruikt worden tijdens de les. Dit nemen we ook mee als aandachtspunt naar de
kinderfuif op de kerstmarkt.
Aandachtspunt: één van de liedjes was ongepast (kind van de duivel) omdat ook het filmpje
werd getoond.
Er wordt gevraagd om ook drankjes zonder prik te voorzien op de kinderfuif: fruitsap.

3. Nieuw dagelijks bestuur
We waren tot nu toe met 8 in het dagelijks bestuur. Bert en Ulrike stappen er uit.
Er zijn een aantal mensen die het team verder versterken.
Martha: komt er bij voor Riafonds
Stefanie, Isabelle en Ellen komen bij het dagelijks bestuur Ouderraad. Binnen het DB worden de
rollen verdeeld.
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Het nieuwe DB wordt goedgekeurd door handopsteking. 35 van de 49 regelmatige leden waren
aanwezig of gaven een volmacht.

4. Grootouderfeest
10 juni: 2 shiften. Er zal een picknick zijn, en een kinderdansje in de turnzaal (podium). De
brieven voor de inschrijvingen zijn reeds verstuurd. De werklijst wordt doorgegeven. Ook wordt
aan de mama’s gevraagd taarten te bakken.
Er zijn ook volksspelen voorzien.
Bij slecht weer zijn er ook tenten nodig. Bij goed weer niet.
Elke volwassene krijgt een koude en warm drank gratis, kids krijgen een brikje gratis en
snoepketting. En iedereen krijgt een dessert.

5. Uitstap OR
Dit gaat door op 17/6 in Oudenaarde (best geen hoge hakken). Afspreken om 18u. Gratis
parkeren bij het Leopold Hotel. Inschrijven tegen 9/6.
Tussen 20u30 en 21u naar pizzeria in Eke.

6. Afscheid 6de
•
•
•

Datum 28/6, show start om 19u30
Werklijst laten rondgaan
200 personen (150 volw en 50 kids): kaasjes, salami, olijfjes, chips, …;

7. Varia
•

•
•

•
•

Beamer en scherm zal in de turnzaal geïnstalleerd worden (films tonen, regels in turnles
tonen, filmpje van bepaalde sportdisciplines tonen, timer opzetten, quizvragen projecteren,
enz…)
Dit jaar was er geen kerstmarkt en geen goed doel. Maar de OR helpt wel het sociaal fonds
van de school. Wie een goed doel vindt, mag die doorgeven aan de Ouderraad.
In de school zijn er eindtermen die moeten behaald worden. Er zijn minimum doelen en
leerplannen. Dit concept zal veranderen. Het nieuw concept is ‘zin in leren, zin in leven’. Dit
concept wordt toegelicht aan de leerkrachten in de 3 halve pedagogische studiejaren.
Werkgroepen: Bruno en Jelle trekken nog 2x inhoudelijk de quiz (Bert wil de logistieke
werkgroep nog doen, wie Bert wil helpen mag zich melden);
Werkgroep Fuif plant nog een editie van de fuif (getrokken door Jan, Veerle,…)
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Er komt waarschijnlijk een groep van 3 eerste en 3 vierde leerjaren.
Kan het koor ook eens optreden op de kerstmarkt ? Dit wordt bekeken.
De proclamatie van de 3de kleuterklas ligt op een dinsdagnamiddag en dit ligt moeilijk voor
ouders. Makkelijker is om 16u (niet om 14u). Ook andere oudermomenten liggen soms
moeilijk. Er wordt vooral gevraagd om deze momenten veel vroeger te communiceren zodat
de ouders zich kunnen organiseren (14 dagen vooraf is te kort dag, beter is minstens een
maand vooraf). Er wordt ook gevraagd om toe te laten dat grootouders ouders kunnen
vervangen op de proclamatie (zodat zeker iemand aanwezig kan zijn bij de proclamatie van
de kindjes).
Niet voor alle kinderen zijn de verjaardagsfeestjes even groots (afhankelijk van de ouders).
Dit gebeurt hopelijk wel in afspraak met de juffen, maar het is moeilijk om hier algemene
regels rond op te stellen.
De sportdagen gaan door met de bus. Er moeten dit jaar geen ouders rijden.
De kalenders zijn niet zo goed gelijmd. Nieuwe kalenders kunnen altijd verkregen worden bij
Luc.
Er waren veel lovende woorden voor de receptie van de eerste communie.
Werkgroep mobiliteit: het zijn steeds dezelfde personen die verkeerd parkeren.
Sportdag: er staat een fout in de brief.
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