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1. Schoolnieuws
-

-

De nieuwe luifel is vlot geplaatst zonder veel hinder. Timing zat heel goed. De overheid
subsidieert enkel gebouwen en geen “speelplaats”. De luifel werd dus volledig door de school
betaald met spaargeld.
Juf Magali van het zesde werkt opnieuw voltijds. Juf Maud wordt opnieuw multi-functioneel
ingezet.
De sportdagen waren plezant

2. Eetfestijn
-

Alles was heel goed georganiseerd. BEDANKT aan het organiserende team!!!
Het eten was zeer lekker met royale porties.
Mensen konden rustig eten, werden niet opgejaagd. Er was voldoende plaats. Zaal was ook
leuk versierd.
Enige nadeel is de kleinere opbrengst dan verwacht door grote kosten. Dat is een leerproces
en moet in het ideale geval beter onder controle gehouden worden. Grootste “te beperken”
kosten posten zijn huur gemeentehallen, huur tafels, stoelen, borden en bestek
Er kan overwogen worden om op school te organiseren.
o Voordeel: minder kosten en minder over en weer rijden en sleuren met gerief. Ook
meer “betrokkenheid” bij school
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o
-

Nadeel: veel minder ruimte. Bij slecht weer ook niet buiten onder afdak. Tenten
opzetten. Vooral mensen opjagen of in shiften eten is niet evident.

Grootste kostenbesparing kan wellicht komen door het zoeken van traiteur die ook borden en
bestek voorziet en door het zoeken van goedkopere verhuurders van stoelen en tafels (via
Gemeente, Provincie, scouts,…???)
Na te kijken of er via erkenning als “evenement” bij de gemeente (zoals bij een straatfeest)
extra steun of materiaal kan bekomen worden.
Overwegen om eetfestijn samen met andere school samen op 1 weekend te organiseren, maar
dan moeilijke afspraken inzake opzet, materiaal, opkuis, terug klaarzetten zaal, verdelen
opbrengst drank,…
Eventueel ijs/dessert voorzien? Roskam hoeve-ijs zou bv. kunnen langskomen
Aandachtspunt: aantal glazen best hoger
Plan voor volgend jaar is nog niet beslist. Ook kerstmarkt nog te bekijken.
3. Grootouderfeest 2

-

Show was leuk en plezant: veel positieve reacties
Geluk gehad met het weer zodat groot deel buiten kon. Bij slecht weer was het problematisch
geweest inzake doorstroom, drukte in de zaal,…
Voor volgende keer: niet meer op een vrijdag organiseren en zeker niet op een vrijdag net voor
de vakantie.
Eind-uur GOF viel samen met einde van de schooluren. Chaos op speelplaats met ouders die
kinderen komen afhalen en grootouders die nog onder afdak staan.
Aandachtspunt: het hele concept van instroom, uitstroom en doorstroom moet om
veiligheidsredenen op voorhand beter uitgedacht worden.
Als er volgend jaar weer grotere klassen zijn en dus ook meer grootouders, dan kan dat wellicht
niet op dezelfde manier in de zaal georganiseerd worden. (Nu waren er net geen 300
aanwezigen)
Percolators blijven een probleem. Weer niet werkend waardoor er opnieuw met kleine
koffiezet uit leraarskamer moest gewerkt worden.
Kinderen van helpers moeten toegelaten worden in de zaal bij hun ouders.
Podium was door de juffen al 3-4 weken voor het feest leeggemaakt om te oefenen, waardoor
het podium niet meer kan gebruikt worden in de studie. Oefenen kan ook in de zaal. Podium
wordt pas vrij gemaakt in de week van het feest zelf.
4. Eerste Communie 18 mei

-

-

Bedankt Arnold en alle helpers! Het was een zeer leuke en lekkere receptie.
Vooral plezant dat er voor alle kinderen van het eerste leerjaar, zowel de communicanten als
de andere kinderen, samen kan gevierd worden met een lekker drankje en hapjes. Kinderen
kunnen kaartjes uitwisselen, spelen,… Op die manier toch nog een meer verbonden gevoel nu
de school niet actief meer betrokken is bij de organisatie van de eerste communie door de
beslissing van de parochie.
Leuk dat de receptie buiten kon. Afdak kwam al goed van pas. Leuk versierd
5. Financiën

-

Het sociale fonds van de ouderraad wordt weer aangevuld.
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-

-

Afspraak om opbrengsten/middelen te proberen koppelen aan activiteit.
o Bv. opbrengst fietstombola om fietsrekken (vooraan) te betalen.
o Opbrengst Fancy Fair kan dan voor boekenfonds dienen. Op Fancy fair kan dat ook
gekoppeld worden aan bv. een boekeninzamelactie met “boekenkast” op school die
gevuld kan worden.
OR betaalt zoals gewoonlijk ook een deel van de verblijfskost van de zeeklas van het vierde.
6. Verkeerssituatie

-

-

-

Fietsrekken vooraan creëren nieuwe plaatsen. Goed initiatief.
Fietsstalling achteraan zou eventueel wel gesubsidieerd kunnen worden door de Provincie
(60%). Luc en Bart zijn bijna klaar met de voorbereidende oefening. Maar er wordt afgewacht
wat de extra rekken vooraan opleveren aan het verhelpen van de drukte vooraleer er beslist
wordt om te starten achteraan. Eventueel kan via de Provincie ook subsidie gekregen worden.
Vraag: is de school betrokken bij de plannen van de verkeerssituatie als de Fraterbrug sluit in
2020? Op dit moment nog niet. Er zijn publieke informatiemomenten gepland. Misschien is
het wel nuttig om ook pro-actief met de gemeente contact op te nemen om te voorkomen dat
we voor voldongen feiten worden geplaatst. Zo circuleert er een gerucht dat al het zware
verkeer door de bergstraat zou gestuurd worden. Bergstraat 1 richting? Parkeerverbod? Kiss
& Ride achteraan?
Misschien ouders ook motiveren om meer met fiets naar school te komen. Tegen dan best ook
de fietsparking uitbreiden achteraan?
De brug zou dichtgaan vanaf feb/maart 2020 voor minstens 1 jaar.
7. Verkiezing nieuw dagelijks bestuur 2019-2020 en 2020-2021

-

Freek, Marta en Ellen stoppen als lid van het dagelijks bestuur: bedankt voor de jarenlange
inzet!!!
Karel, Sofie, Stefanie, Isabelle, Nathalie en Patrick doen verder
Emilie, Tim en Robin willen graag deelnemen aan het dagelijks bestuur
De leden van de ouderraad geven hun goedkeuring aan het voorgestelde nieuwe dagelijkse
bestuur.
De leden van het dagelijks bestuur zullen op een volgende vergadering de verdeling van de
taken en functies nog eens herbekijken.
8. Uitstap 15 juni

-

Werkgroep heeft leuk filmpje opgesteld.
Er werd ook nog een brief per mail rondgestuurd.
Er wordt een heuse mollenjacht georganiseerd.
We hopen op een leuke avond in ontspannen sfeer.
9. Afscheid zesdes op woensdag 26 juni

-

Voor Freek is het de laatste vergadering van de ouderraad, na 9 jaar lidmaatschap van de
ouderraad waarvan 8 jaar in het dagelijks bestuur. DANKJEWEL!!!
Ook Ben Catteau en Leen Van Hoorde nemen na jaren afscheid van de ouderraad. We zullen
jullie missen en bedankt voor de jarenlange inzet.
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-

We zoeken nog een aantal helpers om de avond om wat hapjes voor te bereiden (vanaf 19u)
en voor de bediening, opkuis,… vanaf 21u.
Volgende mensen geven zich reeds op om te komen helpen: Karel, Sofie, Bruno, Veronique,
Jet, Els, An V, Isabelle, Patrick, (Tim nog te bevestigen)
10. Aandacht voor duurzaamheid. MOS school

Caroline Vlaminck, een mama van op onze school, vraagt of de school geen interesse zou hebben om
mee te werken aan het project “Milieu Op School” of MOS.
Als school kan je een traject doorlopen met ondersteuning van een MOS begeleider wat op het einde
van dat traject een MOS label kan opleveren. Het gaat om een traject van 1-2 jaar waarbij
verbeterpunten worden opgesteld samen met de ouders, de directie en de kinderen.
Het kan bv. gaan om acties inzake afvalbeperking, energiebesparing, water(verspilling), transport en
mobiliteit, (kleinere) porties opscheppen bij het eten,… Ook acties rond sorteren, verfraaien van de
school zijn mogelijk.
Er wordt ook verwezen naar de actie Diamant waarbij men leerlingen bewust probeert te maken om
bepaalde materialen ook volgend schooljaar te hergebruiken en niet steeds sowieso steeds nieuwe
spullen aan te kopen.
Er is ook een actie Pimp je speelplaats waar subsidies bij Natuur & Bos zou kunnen gevraagd worden.
Luc vermeldt dat men bij het plaatsen van de luifels op de speelplaats ook de afvoer naar de regenput
heeft uitgebreid zodat die nu al kan gebruikt worden voor de toiletten beneden.
De vraag is hoe je dat best aanpakt? Het is van belang dat de school (directie en leerkrachten) achter
dit initiatief staan. Dat zou normaal gezien op het eigen tempo van de school kunnen.
Er wordt voorgesteld om een eerste sessie met zo’n MOS begeleider aan te vragen als opstart. Dat zou
dan een vergadering met een kleinere groep ouders, de directeur en leerkrachten zijn om af te toetsen
wat er juist wordt aangeboden en hoe de werkverdeling, planning er zou uitzien.
Sofie, Jet, (Els?) tonen interesse in dit project.
11. Varia
-

Vegetarische maaltijden wisselend succes. De chili burger bleek niet zo lekker. De pasta met
vegetarische balletjes was een groter succes. Misschien zou het lekkerder of aantrekkelijker
zijn indien er “echte” vegetarische gerechten zouden aangeboden worden. Op donderdag is
er op de meeste kans op een echte vegetarische schotel aangezien er dan meerdere scholen
dan een veggie dag volgen. Het hoeft ook niet altijd met een vleesvervanger te zijn. Ook een
stevige groenten met rijst schotel kan lekker zijn.

-

Luc meldt dat er in de toekomst zal moeten worden nagedacht over de huidige financiering
van de sneeuwklas. De maximumfactuur van 435 zorgt er voor dat de school steeds meer moet
bijleggen. Ondertussen al ongeveer 100 euro per kind. Dat wordt een grote kost. Een mogelijke
optie (is nog niet beslist, het is maar een denkpiste!) is het inkorten van de sneeuwklas van 10
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dagen naar 8-9 dagen. Nadeel is natuurlijk dat de kinderen dan maar een week ter plaatse zijn,
waardoor de ski-ervaring voor de starters moeilijker onder de knie is te krijgen.
-

Het digitaal inschrijvingssysteem werkte goed. Er zijn ook nog plaatsen beschikbaar. Op termijn
zou het systeem ook voordelen kunnen opleveren om het gewenste ideale aantal leerlingen
per klas/leerjaar te bereiken en te bewaken. Dat zou kunnen door de maximumcapaciteit
initieel iets lager te zetten (bv. op 45) bij de start in februari, waarna dan een paar maanden
later dit nog wat kan opgetrokken worden als er zicht is op de definitieve aantallen van de
huidige klassen (n.a.v. verhuis, overzitten,…) zodat de limiet van 50 kinderen behouden blijft.

-

Infoavonden eind augustus (kleuters) en begin september (lager) opnieuw gebruiken om
actiever nieuwe leden aan te spreken.

-

Het is de bedoeling om vanaf volgend schooljaar ook regelmatiger een pedagogisch punt,
spreker, discussie,… op de agenda van de ouderraad te zetten.

-

Eerste vergadering OR wordt pas voorzien op 9 september en niet op de eerste schooldag want
dan willen veel ouders graag thuis zijn voor hun kinderen.

-

Fancy Fair vindt plaats op 21 september

-

Er moet nog besproken worden of er volgend schooljaar opnieuw een kerstmarkt en/of
eetfestijn georganiseerd wordt. Ouderraad wil graag betrokken zijn bij die beslissing. Er kan
nog worden nagedacht of de alternatieve kerstmarkt (mits meer ondersteuning) kan
behouden blijven want dat was een zeer toffe gebeurtenis maar zeer intensief voor het
organiserende team

-

Quiz: nieuwe team werkt toe naar een nieuwe versie van de quiz eind november
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