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Aanwezig: Bert, Karel, Freek, Luc, Patrick, Nathalie, Sofie, Tonia, Ule, Ben, Elke, juf Veerle, juf Jolien,
Martha, Greet, Tine, Marieke, Ann, Jets, Elke, Stefanie, Joke, Katrijn, Tine, Samuel, Jan, Veerle, Wim,
Bruno, Robin, Claire, Ellen, Astrid, Inge, Ann, Veerle, Mieke

1. voorstellingsronde

2. Werkgroepen
Belangrijkste werkgroep is het Riafonds (oudercomité voor de kleuters, voorzitter Sofie)
Werkgroep Quiz (voorzitter Bruno); de quiz gaat door op 18 november; inschrijven kan per groepjes
van 4
Werkgroep mobiliteit (voorzitter Dirk); ook Veerle wil zich hier voor engageren. Het blijft een
probleem dat ouders parkeren op plaatsen waar het verboden is. Ideeën voor de werkgroep mogen
doorgegeven worden (bv werken met bedankkaartjes, en met kaartjes met de vraag op een andere
plek te parkeren; werken met tekening van kids, enz…).
Werkgroep uitstap ouderraad (uitstap voor de leden, met partner), zaterdag 17 juni

3. 60 jaar Sint-Michiels
Gaat door weekend 21, 22 en 23 april. Ook hier is een aparte werkgroep zijn. Er zullen allerlei
activiteiten zijn (fuif, bierdegustatie, etentje, ….). Het ganse weekend staat dus in het teken van dit
feest. Ideeën mogen uiteraard doorgegeven worden. Bijkomende helpende handen zijn ook welkom
in de werkgroep. (trekkers voor de fuif Robin, Veerle en Jan)
We hebben een erkenningsnummer bij de provincie, waardoor we zaken kunnen uitlenen (wel niet
te lang wachten hiermee).
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Veerle Aers en vrienden willen fuif voorbereiden en gaan met Ule en Nathalie overleggen ivm
financiën, aankopen, enz…
Bestellingen best laten gaan via DB Ouderraad.
In oktober zouden we concreter ingaan op het feestweekend.

4. Nieuws uit de school
Dit jaar iets minder leerlingen dan vorig jaar (zelfde tendens in gans de scholengemeenschap).
Luc licht toe welke juffen en meesters er afwezig zijn, vervangen zijn, en hoe de klassen ingedeeld
zijn.
In mei waren er ouder-enquêtes. Tegen volgende vergadering krijgen we feedback van Luc.
Vraag: Is het mogelijk om op de website de foto van de leerkrachten te zetten (met naam) ? Luc zal
dit bekijken.
Positieve feedback: briefjes voor de kleuters bij wie ze terecht kunnen als de leerkracht er niet is.
Bouwperikelen: dossier nieuwe ramen is niet klaar (nochtans goedgekeurd dossier).

5. Fancy fair
De werklijst wordt rondgegeven. Er zijn nog helpende handen nodig, dus iedereen wordt opgeroepen
om nog vrijwilligers te zoeken.

6. Kalender
Freek overloopt alle evenementen en vraagt aan de leden op de data te noteren (en te helpen waar
mogelijk).
Op de laatste ouderraad wil Martha trakteren voor haar verjaardag J
Op 27/6 is afscheid 3de kleuterklas; en op woensdag 28/6 is het proclamatiefeest van de 6de leerjaar.
Op dit laatste feest verzorgt de ouderraad de receptie, en hebben we dus ook helpende handen
nodig.

7. Varia
Tijdens de maaltijd mag er niet gepraat worden aan tafel. Het lawaai van zo veel kinderen in een
kleine eetzaal is te belastend.
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Er wordt gevraagd om een stuk prikkeldraad weg te halen zodat kinderen zich daar niet kunnen aan
bezeren.
Er wordt gevraagd om rekening te houden met de turn-uren bij het nemen van de (klas)foto’s. Dit is
praktisch zeer moeilijk te organiseren.
De pasfoto’s zijn niet bruikbaar voor kids-id’s.
Er zijn dit jaar gespreide info-momenten en dit wordt geapprecieerd door de ouders.
Het niveau ‘frans’: de school baseert zich op de eindtermen voor frans als leidraad voor de lessen
frans.
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