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Verslag 29 januari 2019
Aanwezig :
Meester Bart, juf Aster, juf Liselot, Inge Van Hoof, Aline Lucas, Roel Vingerhoets, Sara Vandamme
(verslag), Sofie Verschaeren, Nele De Pauw, Veerle Van Nieuwenhove, Marianne Storme, Els
Ruyssinck, Ilse De Mol, Inge Goovaerts, Anne-Charlotte Peeters, Barbara Maes
Verontschuldigd : Bob Segers, Leen Van De Merckt, Joke Jannes, Katrien Van Beneden.

1. Woordje van Bart en de leerkrachten









Wafeltjesverkoop loopt
Schilderwerken vorderen. Het is een hele verbetering.
Personeelslokaal : Vloer ligt er in, aan het schilderen, binnen een paar weken is dit afgerond.
12 feb : klimaatwandeling, samen met andere scholen
Week van 18 maart = muzische projectweek. Op het einde van deze week zal er afgesloten
worden met een ‘toonmoment’ voor de ouders (15u30-17u30).
Dit jaar is er geen carnavalsoptreden voor de ouders. Op het schoolfeest zal er wel een
optreden zijn (18 mei 2019).
Juf Aster combineert dit jaar het 1ste leerjaar, het 2de leerjaar en het 6de leerjaar. In het 1ste
(voormiddag) zijn ze nog volop bezig met de laatste letters, in het 2de doet juf Aster ‘zorg’, op
dinsdag en donderdagnamiddag geeft Juf Aster WO in het 6de.
Juf Liselot staat in de 2de kleuterklas (4-5 jaar). Ze werkt nu met het thema ‘superhelden’.
‘Winter’ is het volgende thema (activiteiten, bewegingsoefeningen, vetbollen maken,..)

2. BINGO









Werkrooster : dit wordt aangevuld en gaat nadien naar de leerkrachten om verder aan te
vullen.
Prijzen : binnenbrengen voor 7 maart bij Veerle.
Sponsoring
Begin maart komt de werkgroep nog 1 keer samen.
Strookje voor inschrijving gaat deze week mee met de kinderen.
Leerkrachten : kinderen mogen kaartjes maken met ‘dorst’ en ‘honger’ op, voor in de zaal.
Drankkaarten en bonnetjes : Marianne geeft door wat er nog ligt
Bingokaarten : via Inge

3. Naar een nieuwe voorzitter : de eerste stap






Na vandaag zijn er nog 2 vergaderingen van de ouderraad, dit jaar.
Marianne stopt als voorzitster op het einde van het schooljaar.
Lijst met taken : overlopen. Niet laten afschrikken hierdoor !
Ben je kandidaat : maak je bekend, spreek Marianne gerust aan.
Iedereen stuurt een mailtje naar Marianne met de namen van personen die een goede
voorzitter zouden kunnen zijn (nomineren). Marianne bekijkt hoever we geraken na deze
eerste ronde.
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Sofie zou wel het coördinerende stuk van de voorzitter op zich willen nemen, Els niet het
coördinerende, maar een ander deel.
Duo’s zijn ook mogelijk. Te bespreken.

4. ZILL




Nieuwe leerplankader. Meester Bart geeft uitleg over dit leerplankader en hoe ze er mee aan
de slag gaan als team. Persoonsgebonden ontwikkeling (4 ontwikkelingsvelden) en
cultuurgebonden ontwikkeling (6 ontwikkelingsvelden). 5 doelen.
Vroeger waren er veel verschillende leerplannen, nu zijn deze gebundeld in 1 boek/kaart.
“Wat wil je bereiken tegen het einde van het 6de leerjaar.”

5. Ideeën voor de speelplaats






Juf Liselot geeft tekeningen door voor de kleuterspeeltafels.
Lagere school : vanuit de leerlingenraad kwamen veel ideeën, ook heel praktische.
Een rustig hoekje is een vraag vanuit de leerlingenraad, die eerst wordt gerealiseerd. Haagje,
zitbankjes, .. Er is een schets gemaakt. Dit eens bekijken met een aantal ouders en eventueel
een tuinarchitect.
Wie wil de speelplaats mee aanpakken ? Roel (informeert bij Joos), Barbara, Marianne, Inge.
Zondagnamiddag 17 feb, 14u-17u : snoeien op school : Inge, Sofie, Roel

6. NOL-Quiz en toneel Bob




Wie doet er graag mee met de NOL-quiz, 2 maart, 19u ?
o Ploeg 1 : Greet, Rudi, Els, Bob, Sara
o Ploegen 2 en 3 : Patrick, Anne-Charlotte, Marianne en Wim, Els (ouderraad
Rijmenam), Inge, Dirk, Roel, Nele, wie nog ?
Wie gaat er mee naar het toneel van Bob kijken ?
o Zaterdag 16 feb : Veerle, Inge, Inge en Dirk, Sofie

7. Varia







Gelukkige verjaardag, Inge Van Hoof en dankjewel voor de lekkere dessertjes !
Naaiatelier : kussens = volgende project
Oude container : Tekeningen laten ontwikkelen door Peter Theunissen (cfr.
www.draaketoe.be) voor op de ramen.
Opbrengst wijn : minder bestellingen, nog veel overschot. Nu €1800 winst.
Peter maakte ook een ontwerp om het opvoedingsproject van de school, zichtbaar te maken
op de speelplaats (boom met nest). De ouderraad zal dit financieel steunen.
Mogelijk idee voor volgend jaar : rondgaan met driekoningen met ouderraad ?
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