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1. Verwelkoming nieuwe leden en voorstelling
Freek en Karel heten alle leden van harte welkom en zijn verheugd met de ruime opkomst. Iedereen
stelt zichzelf kort voor. We tellen maar liefst 5 nieuwe leden, waarvoor dank!

2. Voorstelling van de werking van de ouderraad en de verschillende werkgroepen
Wij zijn een open, niet-verkozen ouderraad, waarbij iedereen van harte welkom is om deel te nemen
aan de vergaderingen. Het is geen probleem als je niet elke vergadering kan komen. Je kan gerust ook
andere mensen aanspreken als die zin hebben om de werking van de ouderraad mee te ondersteunen.
De ouderraad is een omvangrijke groep. We hebben momenteel een groep van ongeveer 40 ouders
die regelmatig de vergaderingen bijwonen. Daarnaast is er ook nog een groep van ongeveer 60 mensen
die zich opgegeven hebben als losse medewerker en die we mogen contacteren voor het invullen van
de werklijsten op één van de activiteiten.
Veel van de activiteiten kunnen we maar organiseren door de vele hulp die we de vorige jaren kregen.
Het is dan ook van belang om regelmatig de oudere leden wiens kinderen de school hebben verlaten,
te vervangen door het aanspreken van de ouders van nieuwe of bestaande leerlingen.
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Eind vorig schooljaar werd beslist om deze “ronseltocht” anders aan te pakken. In plaats van een korte
passage in de klassen tijdens de infoavond van de kleuters en een koffiestop op de eerste schooldag,
werd er door de werkgroep ouderraad 2.0 een heus “oudercafé” georganiseerd op elk van de 4
infoavonden bij de start van het schooljaar. Daarbij konden de ouders na de infosessie in de klas bij de
juffen nog wat napraten aan de bar met een drankje, waarbij er eveneens door een aantal actieve
leden van de ouderraad een korte presentatie en vlotte babbel werd bovengehaald om de mensen uit
te nodigen voor de werking van de ouderraad. Dat die aanpak heeft gewerkt, blijkt ook reeds uit de 5
nieuwe leden op deze eerste vergadering en uit een extra aantal mensen die zich als losse medewerker
hebben opgegeven. Dankjewel!

•

Dagelijks bestuur

Momenteel zijn we met 9 leden in het dagelijks bestuur (Freek, Karel, Marta, Sofie, Nathalie, Stefanie,
Ellen, Isabelle en Patrick). Samen met directeur Luc bereiden we de vergaderingen van de ouderraad
voor. Meestal gebeurt dat op een extra vergadering een week voor de eigenlijke ouderraad.
Wij zorgen voor de algemene coördinatie, financiën, mailings, to do lijstjes, bestellingen,… en opvulling
van alle gaatjes. Vorig jaar werd eveneens besloten om een poging te doen om het dagelijks bestuur
wat te ontlasten en de ouders die dat graag willen, wat meer inspraak te geven in het organiseren van
de activiteiten. Daarvoor zullen de activiteiten worden opgesplitst in een aantal werkgroepen, die zich
dan achter één of meerdere activiteiten kunnen zetten.
Een aantal leden van het huidige dagelijks bestuur zullen na dit schooljaar ook niet langer in het
dagelijks bestuur zitten.
Alle werkgroepen werden kort toegelicht.

•

RIAFONDS

Dit is de grootste aparte werkgroep, specifiek gericht naar het ondersteunen van activiteiten voor de
kleuters. Historisch genoemd naar een overleden gewezen kleuterjuf van de school, wiens echtgenoot
nog steeds elk jaar een donatie doet voor de werking.
Het Riafonds zorgt met haar opbrengsten o.a. voor het aankopen van kadootjes voor de kinderen n.a.v.
de sint, en kan ook andere kleuter investeringen steunen (zoals nu bv. het aanleggen van kunstgras
achter de kleuterklassen nu die ruimte mooi is opgeruimd door de werkgroep verfraaiing).
Het Riafonds is nu een werkgroep binnen de ouderraad, maar heeft nog steeds een aparte
boekhouding en een eigen voorzitster (Marta Lourenco). Het Riafonds organiseert voornamelijk de
grootouderfeesten voor de kleuters en het Sint feest. Het Grootouderfeest 1 (Voor K1) vindt dit jaar
plaats op donderdag 25/10. De sint komt langs op donderdag 6 december.
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De voorbereidingen van het Riafonds vinden meestal plaats tijdens de vergaderingen van de
ouderraad, maar als de timing van de vergaderingen niet goed uitkomt met het oog op het organiseren
van een kleuter activiteit, dan kan er ook een aparte Riafonds vergadering gehouden worden, of bv.
een half uur voor of na de ouderraad.
Op het einde van het schooljaar is er ook steeds een “afscheid van het Riafonds”, dit jaar gepland op
vrijdag 21 juni 2019.
Volgende mensen geven zich reeds op als geïnteresseerde in de werkgroep RIA:
-

GOF: Inge T, Ann S, Mieke B, Karen C, Astrid C,
Sint: Ann S, Emilie, Wendy L, Mieke B, Tim VDBn Isabelle VL, John DB, Frederic b, Astrid C, Sofie
M, Stefanie K

•

Fancy Fair

De Fancy Fair is dit jaar op zaterdag 22/9. Dat is te kort bij om nog een aparte werkgroep samen te
roepen. Het is de bedoeling om bij de volgende ouderraad in oktober de FF te evalueren en dan meteen
ook een nieuwe werkgroep op te richten met mensen die het concept voor volgend schooljaar
opnieuw willen bekijken.

•

Quiz

Bruno en Jelle, ondersteund door Bert, organiseerden al 5x de “slimste Michiel” quiz. Dit jaar (vrijdag
30 november) wordt hun laatste versie van deze quiz.
Naar volgend jaar toe zijn reeds een aantal mensen geïnteresseerd om mee te helpen of organiseren
van de quiz: Jeroen Van Wittenberghe (man van Emilie), Pieter Goderis (man van Tine DL) en Kristof
Jacques.
Er wordt gevraagd of het mogelijk is om dit jaar reeds wat betrokken te worden bij de organisatie van
de quiz om een vlottere overdracht mogelijk te maken. Inhoudelijk zullen Bruno en Jelle de quiz zelf
verder afwerken. Er wordt overlegd of het in de laatste rechte lijn naar de quiz past om al eens samen
te zitten met de nieuwe mensen. Anders kan ook na de quiz op een rustiger moment een “overdracht”
vergadering georganiseerd worden.
De opkuis van de quiz zal dit jaar gebeuren op zaterdagvoormiddag en niet langer ’s nachts na de quiz.
Geven zich nu reeds op als helpers: Veronique V, Isabelle VL, Sofie M, Tim VDB
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•

Kerstdrink

Dit jaar is er geen “grote” kerstmarkt met tenten en kunstwerkjes. Er zijn immers al 2 grote activiteiten
weekends dit jaar (Fancy Fair en eetfestijn op 24 maart) waardoor vanuit de school werd beslist om
geen derde grote activiteit te organiseren.
Omdat wij als ouderraad deze fijne periode niet zomaar willen laten voorbij gaan, vragen wij aan een
aantal mensen om een kleinschalig alternatief te organiseren. Dat zou bv. kunnen plaatsvinden op
vrijdag 21 december van 15u tot 18u of zo. 2 jaar geleden werd ook reeds een kerstdrink georganiseerd
met warme chocolademelk voor de kinderen, en een koffie, thee of iets sterkers voor de mama’s en
de papa’s.
Volgende mensen geven zich op voor die werkgroep: Stefanie K, Sofie M, Ellen DK, John DB, Tim VDB
Er wordt door enkele leden van de ouderraad gevraagd naar het goede doel dat anders gesteund
wordt. Er zal wellicht dit jaar geen “extern” goed doel zijn (zoals bv. de vzw De Sloep vorig jaar)
aangezien we ook geen opbrengsten hebben van een kerstmarkt. Maar de ouderraad beschikt wel nog
steeds over een eigen “sociaal fonds” met middelen waaruit de school kan putten om bv. bij te passen
bij de rekeningen van kinderen die anders niet de nuttige begeleiding van kinesisten, logopedie,…
zouden kunnen betalen.
Er zal ook nagegaan worden of er opnieuw een speelgoed inzamelactie kan plaatsvinden. Ook het
deelnemen aan een actie verbonden aan Music for Life behoort tot de mogelijkheden.

•

Fuif

De werkgroep fuif geeft reeds verschillende heel leuke fuif avonden georganiseerd en is bereid om dit
ook dit jaar te doen. Een datum ligt nog niet vast.
Volgende mensen geven reeds aan te willen meewerken: Robin, Veerle A, Ellen DK, Jet VDS, Tim VDB,
John DB

•

Uitstap

Op het einde van het schooljaar wordt ook steeds een uitstap georganiseerd voor de leden van de
ouderraad, de actieve losse medewerkers, de leerkrachten en de bestuursleden van de vriendenkring,
allen samen met hun partners. Die avond is momenteel gepland op zaterdag 15 juni 2019.
Die avond kunnen we in een leuke ontspannende sfeer ons werkingsjaar afronden met een toffe
activiteit die meestal een verrassing blijft tot op de dag zelf, gekoppeld aan een etentje. Het budget
voor activiteit en eten is voorzien op ongeveer 40 euro per persoon (waarvan 20 euro per persoon zelf
te betalen is en waarbij de ouderraad de helft van het budget bijpast). Voorbije jaren waren er meestal
een 40-tal deelnemers.
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Vorige jaren hadden we bv. volgende activiteiten: quiz, volksspelenavond, wandeling/sneukeltocht
door Flora, Moerastocht of blote voetenparcours in Oudenaarde, stadsspel/boottocht in Gent, citygolf
in Oudenaarde, Escape room in Eeklo: stuk voor stuk zeer geslaagde en plezante avonden.
Volgende mensen willen de volgende uitstap organiseren: Stefanie, Emilie, John, Tim VDB

•

Recepties voor nieuwjaar en misschien eerste communie

De eerste vergadering van de ouderraad in het nieuwe jaar wordt kort gehouden tot 21u en wordt dan
gevolgd door een nieuwjaarsreceptie. Momenteel is die gepland op maandag 21 januari.
Volgende mensen willen meewerken aan de receptie, nadenken over hapjes, inkopen, klaarmaken,…:
Inge T, Mieke B, Jet VDS, John DB, Els C, Isabelle VL, Tim VDB (???),…
Of er al dan niet een receptie voor de eerste communie zal plaatsvinden zal afhangen van de datum
en formule zoals die door de parochie zal beslist worden. Momenteel zijn er 2 data voorzien: zaterdag
18 mei en zaterdag 1 juni, tekens om 17u tijdens de gewone avond mis op Flora.
De ouders van de kinderen die hun communie willen doen, vragen om zo veel mogelijk voor één datum
te kiezen en om toch ook nog iets (op school) te organiseren om de kinderen hun gevoel van “feest”
en “groepsgevoel” niet af te nemen. Tine DL zal hiervoor al een mail sturen naar de ouders van het
eerste leerjaar.

•

Mobiliteit

De mobiliteitswerkgroep is een niet-permanente werkgroep die af en toe samenkwam rond specifieke
thema’s of problemen.
Het uitbreiden van de fietsenstalling aan de achteringang is vorig schooljaar door omstandigheden niet
meer gelukt. De mensen die zich daarvoor opgegeven hadden, blijven echter bereid om dit te
verwezenlijken. Zij bekijken met Luc de praktische organisatie.
De lijnen op de parking vooraan van de Kiss en Ride zijn herschilderd.
Er is tijdens de vergadering toch voldoende belangstelling om de werkgroep actief te houden, bv. met
actief rond fluo hesjes, helmen en het aanpakken van de fout parkeerders, of het wegwerken van een
deel van de verhoogde berm/voetpad zodat fietsers makkelijker en veiliger de fietsenstalling kunnen
bereiken.
John, Karen C, Emilie en Tim zien het zitten om deze werkgroep te trekken.

è HEEL ERG BEDANKT VOOR JULLIE MASSALE INTEKENING VOOR DE WERKGROEPEN J
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3. Schoolnieuws
Luc houdt het zeer kort om nog wat stof over te houden voor de infoavonden.
-

Meester Maarten is vertrokken omdat hij een voltijdse job heeft gevonden in zijn eigen
woonplaats Waregem. Meester Bram vervangt hem gedurende 4u op vrijdag.

4. Fancy Fair
De Fancy Fair gaat dit jaar door op zaterdag 22 september.
Er is in vergelijking met vorig jaar geen BBQ met traiteur meer voorzien op de middag. Het aantal eters
nam steeds verder af zodat de inspanning om dit te organiseren en de extra shift helpers die daarvoor
nodig was ook niet meer echt ideaal was. Op voorstel van de leerkrachten werd bij de evaluatie vorig
jaar beslist om een apart eetfestijn te organiseren. Dat eetfestijn zal doorgaan op zondag 24 maart in
de gemeentehallen in Merelbeke centrum. De school/leerkrachten zullen de volledige organisatie van
dit eetfestijn op zich nemen. Vanuit de ouderraad zal een delegatie afgevaardigd worden om de bar te
bemannen.
Aangezien er ook geen echt “aperitief” moment meer is op de middag en de cavabar door de
vriendenkring ook vorig jaar grotendeels in de bar werd geïncorporeerd, zal er dit jaar geen aparte
cavabar meer zijn. De cava zal samen met de rest van de drank de hele dag aan de bar te verkrijgen
zijn.
De vriendenkring zal wel nog steeds “visueel” als groep aanwezig zijn en werd bereid gevonden om de
frietjes stand te bemannen tussen 16u en 20u. De frietjes, frikadellen en nuggets zullen dit jaar dus
ook reeds een uurtje vroeger opstarten dan andere jaren.
Het speelconcept werd door de juffen ook anders ingevuld. Er zullen geen aparte spelen kaarten meer
zijn voor de kleuters en de leerlingen van het lager. De spelletjes zullen door elkaar lopen. In totaal
zullen er 18 spelletjes georganiseerd worden, waarvan de kinderen er 10 kunnen kiezen op hun kaart.
Een spelkaart zal dan 5 euro kosten. 2 van die spelletjes (visput of ballengooien) worden gekoppeld
aan de “prijzentent” zodat ook de kinderen van het lager die niet meer vissen ook een prijs kunnen
kiezen als ze dat willen.
Het thema is eveneens in het kader van “reis rond de wereld”. Juf Veerle vraagt of de ouders/helpers
bereid zouden zijn om bv. een hoedje op te zetten.
De werklijsten worden rondgedeeld en zullen door Karel per mail verder doorgestuurd worden.

5. Agenda komend schooljaar
-

Ma 15/10 : ouderraad 2
Do 25/10 : Grootouderfeest K1
Ma 26/11 : Ouderraad 3
Vr 30/11 : Quiz
6

-

Za 1/12 : opkuis quiz
Do 6/12 : Sint op school
Vr 21/12 : kerstdrink
Ma 21/1 : Ouderraad 4 + nieuwjaarsreceptie
Ma 18/3: Ouderraad 5
Zo 24/3 : eetfestijn gemeentehallen
Ma 27/5 : Ouderraad 6
Za 15/6 : Uitstap OR
Vr 21/6 : afscheid Riafonds bij Marta
Wo 26/6 : proclamatie en receptie L6

6. Varia
-

Er wordt gevraagd naar mogelijkheden of beschikbaarheid van de school voor naschoolse
sport activiteiten. Luc is niet tegen maar zegt dat dit moeilijk te organiseren valt aangezien je
ook lesgevers moet vinden. Ook over de middag is het niet mogelijk om de zaal te reserveren
voor een activiteit voor een klein aantal deelnemers aangezien de zaal vrij moet blijven om bv
bij regenweer de kinderen te kunnen laten binnen spelen.

-

Astrid vindt het oudercafé een heel goed idee en vond het een plezante afsluiter van de
infoavonden. Waarvoor dank!

-

Tim vraagt of er plannen/acties zijn rond zwerfafval. Hij verwijst ook naar mogelijke subsidies
rond “schoolfruit” via Tuti Fruti. De Vlaamse overheid zou op die manier tot 50% van de kosten
subsidiëren. Het initiatief zou wel moeten uitgaan van de school die dan de resterende kosten
moet doorfactureren aan de ouders. Tim zal Luc bij gelegenheid de nodige achtergrond
informatie bezorgen zodat dit eens in detail kan bekeken worden.

-

De werkgroep verfraaiing, op initiatief van de juffen, heeft met hulp van heel wat helpende
handen een heel mooi resultaat opgeleverd!

-

Er zijn nog T-shirts met het logo van de Sint-Michielsschool te verkrijgen. 12 euro voor een Tshirt, 15 euro voor een sweater.

-

De ouderraad heeft ook een gesloten facebook groep
https://www.facebook.com/groups/ouderraadmerelbeke/
Om lid te worden moet een van de leden van de groep je toevoegen. Of je kan een verzoek
sturen via de facebook van Karel of Nathalie die als beheerders optreden.

-

Vacature schoolraad. Aangezien Tonia niet langer kinderen op de Sint-Michielsschool heeft is
haar mandaat in de schoolraad vervallen. Er is dus een vacature. Alle leden van de ouderraad
kunnen zich kandidaat stellen. Christophe Vanderschueren zal dit mandaat opnemen.
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