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1. Woordje van Bart en de leerkrachten












Inschrijvingen voor broers en zussen : vanaf morgen.
Personeelslokaal volop bezig : schilderwerken zijn rond en stikkers zijn geplakt.
Opvoedingsproject: boom staat aan de inkom. Dankjewel voor de sponsoring, ouderraad.
Tuin is bijgewerkt met een aantal ouders.
Schilderwerken in de gang zijn afgerond.
Juf Jana (instappers) is begonnen vandaag.
Juf Sofie : hier is een interim voor gevonden. Zwangerschapsverlof vanaf maandag.
Wafeltjesverkoop : iets meer verkocht tgo vorig jaar. Mix was een succes.
Klimaat : maandelijkse acties met de kinderen. Deze maand : gooi niets op de grond. Het
leeft bij de kinderen.
4de leerjaar : spreekbeurten juist achter de rug. Spannend, maar wel heel fijn en boeiend.
4de leerjaar : Juf Lief heeft flexibele plaatsen : krukjes, bananen, bank, zetel,.. elke halve dag
kunnen leerlingen kiezen waar ze gaan zitten. Het werkt wel heel goed. Knap idee ! We
vinden dit heel fijn om te horen. Kinderen zijn eigenlijk wel gelukkig. Misschien volgen er nog
klassen op termijn ?

2. BINGO 16 maart: laatste afspraken








Werkrooster is ingevuld geraakt. Sofie stuurt het nog door.
Juf Els en juf Ann wilden ook nog komen helpen.
Prijzen: gelukt. Alles gesorteerd. Veel prijzen voor de kinderen.
Inschrijvingen : 80-tal. Nog veel reclame maken mondeling.
Graag nog een mail sturen, iedereen is welkom, je hoeft niet in te schrijven vooraf.
Klaarzetten om 11u.
Rood t-shirt aandoen. Marianne brengt er nog extra mee.

3. Opvolging voorzitter: beslissing nemen





Iedereen heeft een nominatie doorgegeven. Bijna iedereen is wel eens genomineerd.
Sofie, Els, An-Charlotte en Sara kwamen er vaak uit. Sofie ziet dit wel zitten, maar wil dit wel
graag samen met iemand doen. An-Charlotte wil dit wel voor 1 jaar. Dankjewel !!! We zijn
heel blij dat Sofie en An-Charlotte dit willen doen ! Taken zullen nog verdeeld worden onder
hen. An-Charlotte zal administratieve kant organiseren, en Sofie de activiteiten. Details
worden besproken bij een glaasje wijn..
Zeker werk maken van nieuwe ouders aanspreken. We zouden zeker ook de boodschap
moeten kunnen geven dat het heel vrijblijvend is.









Misschien moeten we een soort werkgroep ‘vrienden van de ouderraad’ oprichten en zo een
groep helpers opbouwen. Mogelijkheid bieden om alleen tot werkgroep te behoren.
‘Vrienden’ behoren ook tot de ouderraad, maar hoeven niet naar de vergadering te komen.
Daarnaast zou Roel het ook fijn vinden om een soort ‘expertise/financiële groep’ bijeen te
brengen. Project kiezen en daar gericht mensen voor aanspreken ? Bedrijven die sponsoren..
Om over na te denken.
Cera heeft nu gesponsord voor lerarenklas. Misschien als ouderraad ook iets aanvragen bij
cera ?
Helpers aanspreken, die op mosselfeest komen helpen.
Helpers vragen voor een uurtje ipv voor 2,5 uur.
Vacature voor secretaris. Volgende keer bekijken we wie dit wil opnemen. Kandidaten
mogen zich melden bij Marianne.
Volgend jaar stoppen Marianne, Sara, Bob en Ilse.

4. Projecten tuin/speelplaats





Tafels zijn heel mooi, kleuters hebben hier veel aan gespeeld vandaag.
Boom staat te blinken.
Kippenhok bouwen ? Inge VH wil wel 2 kippen leveren, die ze in juli terug meeneemt naar
huis. Kippenhok moet helemaal afgesloten zijn.
Werkgroep tuin moet terug opstarten. Ouderraad wil altijd komen helpen.

5. Open Deur Dag 16 maart


Marianne en Inge Van Hoof stellen ouderraad voor op Open Deur van 10u-12u. Bij het
drankje, op de speelplaats.

6. Schoolfeest zaterdag 18 mei: concept, hulp van ouderraad




Hulp ouders : toog, spelletjes, opdienen, afruimen,.. Als het draaiboek klaar is, stuurt Bart
het door naar leden van de ouderraad. We laten per mail weten wie wanneer kan helpen.
Springkastelen los van stempelkaart ?
Ouderraad ook voorstellen op schoolfeest.

7. BBQ einde schooljaar 23 juni




Krankhoeve ligt vast.
Werkgroep : Marianne, Sofie, Inge, Leen, An-Charlotte.
Chefs van school, via Inge Van Hoof ? Prijs : rond de 16 euro per volwassene.

8. Varia





Pedagogische studiedag Techniek. Dit was een eerste aanzet. Stukje teambuilding. Leuk.
Verder mee gewerkt binnen Zill. Technieklokaal, techniekklas, .. ? Moet nog verder
uitgedacht worden. Intentie van extra studiedag te organiseren volgend schooljaar. 4 halve
schooldagen. Implementatie van Zill concreet maken.
Net een projectoproep van MOEV geweest. Misschien te bekijken voor een volgende keer ?
Activiteiten volgend jaar : volgende vergadering bespreken.
Mogelijke activiteiten : Pyjamafuif behouden ? - Bingo, als het goed is meegevallen?, wijn ?
die van vorig jaar nog verkopen.

Nog ideeën:
Website van Roel: dingen laten drukken
Verkopen van WC-papier, inpakpapier, zeepjes, paasbloemen
Wijn van de ouderraad gebruiken op schoolfeest, mosselfeest, receptie 3° kleuterklas
OR geeft prijs door.

Volgende vergadering (laatste van dit schooljaar): donderdag 23 mei om 20 uur

