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1. Schoolnieuws
-

-

Kathleen start met elektronisch versturen van brieven naar de e-mail adreslijst en stopt met
papieren versie voor diegenen die een emailadres hebben opgegeven. Vanaf nieuwjaar
veralgemeend. Als dat goed werkt, dan later ook voor de facturen.
Juf Erna neemt een jaar loopbaan onderbreking. Juf Katie Naessens vervangt juf Erna.
Ouderraad sponsert een nieuwe basketbalpaal op speelplaats lager (oude was versleten)

2. Quiz
-

OK als werklijst volledig ingevuld is. Helaas 2 plaatsen te weinig door late afzegging helpers.
Tussen 19u30 en 21u is meer hulp welkom voor opstart.
Bitterballen verliep goed, aantal OK. Taak rotatie was oké.
Einde van avond en opkuis blijft een probleem. Volgende keer opkuisen volgende dag.
Tafels en stoelen klaargezet door leerlingen is een grote hulp!
Drukwerk volgend jaar sneller doorgeven.
Volgend jaar: zo snel mogelijk datum. Feest editie: laatste keer met huidige team.
Al “opvolgers” zoeken om te organiseren
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3. GOF
-

Volgend jaar maar één dag => donderdag. Dinsdag weinig volk en weinig ambiance.
Opstelling beetje anders dan.
Dansjes en kleren waren zeer leuk.
Volgend jaar op donderdag 25/10/2018

4. Sint
-

Alles is goed verlopen.
Volgend jaar op donderdag 6/12
Dit jaar ook sponsoring voor meester Maarten en juf Sofie. 80€/klas.

5. Kerstmarkt
-

-

Goede doel: vzw De sloep uit de Muide. Een vertegenwoordiger licht het doel van de vzw
toe:
o Fungeert als inloopteam van Kind & Gezin
o Wijk met veel armoede, 1000 nieuwe gezinnen per jaar die worden geholpen met
verblijfsdocumenten, onderwijs, taal,…
o Vaak grote gezinnen in armoede, met klein netwerk en moeilijke integratie
o Opties voor de steun: luiers, melk, babyuitzet, kleding pakketten,
fietslessen/helmen/stoeltjes, conversatieklassen Nederlands, project rond vader
participatie (kamp op kinderboerderij,…)
o Er mag ook speelgoed ingezameld worden (geen knuffels), ook babykleren (0-3 jaar),
kinderstoelen, fietshelmen,…
Hout: Ulla zorgt voor levering hout
Werklijst gaat rond.
Kerstboom gesponsord door Eurotuin en reeds geleverd.

6. Fuif
-

Mooie affiche, flyers gaan mee in boekentas voor kerstvakantie
Kaarten te koop vanaf de kerstmarkt
Band en DJ zullen er klaar voor zijn.
Gin Tonic: ook bekijken in Aldi (lekker)

7. Mobiliteit
-

Wijkagent staat in Bergstraat. Eerder nodig in Fraterstraat.
Weg achter school zeer vuil. Gemeente reageert niet op melding.
Afdak voor nieuwe fietstaling => hoe groot mag dat zijn? Bart (via Stefanie) zal bekijken met
Luc wat kan. Daarna eventueel aparte “werkvergadering” in voorjaar.
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8. Varia
-

Nieuwjaarsreceptie OR op maandag 15/1. Start voorbereiden hapjes vanaf 18u. Wie wil
helpen? Sofie, Stefanie en Ulla willen dit doen.

-

Pedagogisch punt: toelichting Luc i.v.m. Ondersteuningsnetwerk
o Vroeger GON
o Schoolbestuur koos voor DiverGent
o Ondersteuning kan nog steeds 1 op 1 voor een kind, maar ook klassikaal
o Liep stroef eerste weken. Kenden leerlingen nog niet zo goed, soms nog wisselende
personeelsbezetting,…
o Er zijn 12 ondersteuners, CLB vraagt aan voor de kinderen die er recht op hebben.
o Vaak ook andere kinderen meegenomen tijdens die sessies
o Vele soorten (Psychologisch, down, motorisch, autisme, visueel,…)
o Verschil met zorgjuf (die intern is)

-

Bewegen op school / sport snack
o Wordt bekeken.
o Extra uur sport na 16u
o Reeks van 10 lessen (1-2 euro), geld enkel voor de lesgever
o Eventueel op vrijdag van 15.15 tot 16.15 of 16.15 tot 17.15
o Wat met kinderen die niet mogen meedoen? Iedereen krijgt de kans

-

Over 2 jaar wellicht ook de kleuterinschrijvingen via digitaal platform. Op Sint-Michiels 3%
ouders geen internet, in andere scholen in de buurt tot 25%

-

Schoolfoto’s komen er aan

-

Macaroni is te snel op zodat tweede shift te weinig eten zou hebben. Dit zou niet mogen.

-

Ulla vraagt of het mogelijk zou zijn om de kinderen hun schoenen te laten uitdoen in de klas
en hen pantoffels te laten dragen. In bepaalde klassen mag dit blijkbaar al. Kan dit
veralgemeend worden? Luc zegt dat dit niet verplicht kan worden en dat er ook ruimte moet
zijn om de schoenen proper weg te zetten. Conclusie lijkt te zijn dat dit mag voor wie het wil
maar dat dit niet verplicht wordt.

9. Volgende vergaderingen ouderraad
-

15/1
26/3
28/5
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