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1. Toelichting Goede doel kerstactie: MIA
Een vertegenwoordigster van MIA (Merelbeke in Actie) is aanwezig om de organisatie toe te lichten.
MIA is een “sociale kruidenier” verbonden aan het OCMW van Merelbeke en zorgt voor ondersteuning
en verkoop van producten aan goedkope (of gratis) prijzen. Enkel mensen erkend door het OCMW
kunnen winkelen bij MIA. Bepaalde producten zoals groenten, fruit, conserven,… kunnen zij gratis
verkrijgen. Andere producten aan bv. halve prijs.
MIA is momenteel 3x open per week en draait grotendeels op vrijwilligers.
Tijdens de kerstactie kan MIA op 2 manieren gesteund worden. Enerzijds is er de “kerstboomactie”,
waarbij iedereen niet-bederflijke producten kan doneren (rijst, deegwaren, conserven, pampers, maar
ook poetsproducten, shampoo,…) Anderzijds is er de 24u fietsactie waarbij de deelnemers gesponsord
kunnen worden en zijn er ook acties georganiseerd door en voor de leerlingen (plaatjes aanvragen in
de warmste week, filmvoorstellingen,…) die geld opleveren.

2. Verdere toelichting kerstactie
Naast de inzamelactie, wordt er dus ook 24u non-stop gefietst op hometrainers. De leerlingen fietsen
12u en de ouders/sympathisanten/oud leerlingen fietsen ook 12u. De leerlingen starten op donderdag
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om 16u tot 20u. De ouders nemen over van 20u tot 8u op vrijdagmorgen. De leerlingen nemen terug
over op vrijdag vanaf 8u. De directeur zal om 15u het laatste uur volmaken.
De kilometerstanden worden bijgehouden en het winnende team (kinderen of ouders) mag kiezen in
welke outfit de directeur zal fietsen.
Doorlopend wordt een bar opengehouden en er zullen (’s nachts) ook enkele andere ludieke
activiteiten plaatsvinden.
Er wordt gevraagd wie een hometrainer ter beschikking zou kunnen stellen (privé, CM thuiszorgwinkel,
fitness centrum,…). Uiteindelijk mochten we 2 toestellen lenen van fitness centrum Fitality, waarvoor
dank!!!
Mia is ook bereid om begin 2019 enkele klassen te ontvangen om de leerlingen hun werking toe te
lichten.

3. Schoolnieuws
•
•
•
•
•
•

Meester Florian vervangt meester Pieter-Jan.
Juf Maud vervangt juf Magali M die deeltijds afwezig is wegens zorg verlof.
De kangoeroe klas wordt tot eind december niet meer ingericht.
Ook juf Magali VM is afwezig tot het einde van het jaar.
Vraag naar mogelijke “veggie” maaltijd. Luc wil dit overwegen, maar denkt dat dan best eerst
een vragenlijst naar de ouders gestuurd wordt om te polsen of hier interesse voor is. Het hoeft
daarom niets steeds op dezelfde dag van de week altijd veggie te zijn.
Mieke B stopt als studie/opvang juf wegens persoonlijke redenen

4. Evaluatie grootouderfeest 1
•
•
•
•
•
•
•

GOF is goed verlopen.
Omdat er nu slechts 1 dag GOF was i.p.v. 2 zoals vroeger, stonden er nu meer stoelen in de
zaal. Het was voor de juffen en de kinderen niet steeds duidelijk langs waar zij de zaal dienden
te verlaten of hoe ze best naar het podium geraakten.
Power point opgesteld door juf Kathy was heel goed. Graag ook volgende jaren iets analoog
voorzien.
De gordijnen op het podium in combinatie met de zeer verouderde lichtinstallatie zijn eigenlijk
zeer gevaarlijk. Er zou eens moeten bekeken worden of er een alternatief kan gevonden
worden om het podium te belichten, bv. via de hangende rail in de zaal, andere (LED) spots,…
Gordijnen boven de klimrekken best dicht doen.
Herschikte klassen was goed initiatief.
De foto’s voor de website volgen later

5. Sint
•
•

Dit jaar zijn er 5 zwarte pieten.
Het verhaal is al gestart op 19/11 met af en toe een postkaartje van de Sint die door Europa
reist en opdrachten geeft aan de kleuters en de leerlingen van L1.
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•
•

Oproep tot enkele helpende handen op woensdag 5/12 om de zakken te vullen (20u).
Ouders die willen helpen op de dag zelf 6/12 zijn welkom. O.a. Sofie, Astrid en Stefanie zijn
reeds aanwezig.

6. Quiz
•
•

Oproep tot nog wat bijkomende helpende handen.
4de leerjaar zal helpen de tafels klaar te zetten (tof, wegens link naar de zeeklassen, die deels
door de opbrengst van de quiz worden gesteund).

7. Werkgroep leesplezier
Juf Elke B vermeldt nog eens dat er reeds enkele nieuwe boekjes zijn aangekocht en dat de kinderen,
maar ook de juffen en de leesmama’s enthousiast zijn. De huidige boekjes waren soms zeer verouderd.
Er is dus zeker nog steeds vraag naar bijkomende financiering voor extra boekjes.
Vanuit de Ouderraad is momenteel geen extra financiering voorzien. We zullen dit opnieuw bekijken
na het eetfestijn om te zien hoeveel financiële ruimte er is. Maar we zien dit zeker als een heel goed
en tof initiatief.
Er zou ook nog best eens een brief/email gestuurd kunnen worden naar alle ouders om gebruikte maar
nog mooie boekjes aan de school te schenken want blijkbaar heeft niet iedereen dit gekregen.
8. Nieuwjaarsreceptie na OR van 21/1
De volgende vergadering van de ouderraad vindt plaats op 21 januari. Dat is normaal gezien een korte
vergadering tot 21u, waarna we overgaan op een nieuwjaarsreceptie.
Els C en Jet VDS geven aan dat zij het voorbereiden van de receptie willen treken. Isabelle, Nathalie en
Veerle geven reeds aan dat ze gerust willen meehelpen. Alvast bedankt!!!
9. Fuif
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 23 februari: save the date
Het thema wordt vrijdag tijdens de quiz bekend gemaakt.
Pat Krimson is speciale gast en zal ook DJ spelen.
Er wordt een sponsorbrief doorgestuurd, waarbij sponsors ook een ontmoeting kunnen
krijgen.
Er zijn ook reeds 2 vaten bier geschonken door een sponsor.
Er zal wellicht ook een hamburgerkraam zijn.
Het aantal sponsors of de interesse daarvoor is reeds voldoende groot om ongeveer op
dezelfde kosten als vorige jaren uit te komen.
De band van enkele ouders die de vorige jaren speelde, slaat een jaartje over wegens vele
andere professionele verplichtingen in die periode, maar zijn bereid om later eventueel
opnieuw een optreden te geven.
De laatste ploeg op de quiz krijgt eveneens 4 tickets voor de fuif.
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10. Varia
-

Tine DL vraagt of het mogelijk is om bij oudercontacten die leerkrachten te vragen om hun
tafel zo ver mogelijk weg van de deur te zetten. Nu kan je als wachtende ouder in de gang
soms het hele gesprek meevolgen wat niet de bedoeling kan zijn.

-

Als leerlingen er met de fiets op uit trekken zijn betere afspraken omtrent het in groep fietsen
nodig. Nu zat er veel te veel afstand tussen de eerste en de laatste fietsers en waren er
gevaarlijke situaties. Het zou bv. beter zijn om de leerlingen in kleinere groepjes te verdelen
en 1 ouder per 5-6 kinderen te laten fietsen i.p.v. in één lange sliert en een eerste stop aan de
visserij.

-

Ann S vraagt om tijdens de kerstdrink ook een drankje te voorzien voor de kinderen van de
opvang.

-

Marieke B stelt vast dat de overgang van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar voor
vele kinderen toch zeer lastig blijkt te zijn en vraagt of ze daar in het lager niet beter op
voorbereid kunnen worden.
Sommige ouders bevestigen die indruk dat de kinderen het inderdaad zeer lastig hebben met
die overgang. Andere waarschuwen dan weer voor het onnodig te snel belasten van jonge
kinderen. Vanaf wanneer begin je dan met extra voorbereiding? Leidt dat niet tot nog meer
stress al in het lager?
Luc stelt dat hij zich niet kan en wil moeien met de (drukke) schema’s van de middelbare
school. Wij zijn een basisschool en voorzien reeds veel zorg en hebben reeds heel grote
klassen. Kennis is niet louter het belangrijkste in het leven. De jongeren moeten ook een eigen
identiteit ontwikkelen en zich goed oriënteren over waar ze best thuishoren. Kinderen moeten
ook de nodige assertiviteit bijgebracht worden om te durven zeggen dat het te snel gaat of dat
ze iets niet gesnapt hebben.

-

De werken aan de ramen aan de voorkant van de school gaan verder. Nog geen zicht op de
einddatum. Er is wel al een merkelijke verbetering in de temperatuur in de gangen.

-

Goede doel: vraag of dit elk jaar een ander initiatief moet zijn, dan wel een soort van
continuïteit. De meeste leden hebben een voorkeur voor een afwisselend goed doel. Zo leer
je ook andere initiatieven kennen en geef je ook anderen de kans om aan de beurt te komen.
Ook de link met de lokale gemeenschap is belangrijk, al sluit dat niet uit dat er ook een doel
veraf kan gesteund worden (vb een school in Afrika waar lokale mensen mee in investeren).
Bepaalde acties (speelgoed of pampers inzamelen,…) kan je wel jaarlijks herhalen.
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