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AGENDA:
1. Goedkeuring vorig verslag
Er zijn geen bemerkingen bij het verslag van 20/9.
2. Wijzigingen leden
In het begin van het schooljaar lieten Jan Robeyn, Véronique Bya, Anne Wirix en Dorien Net
reeds weten dat zij de ouderraad verlaten.
Ook Pascal Pollaris, Tamara Swinnen en Anja Vreven wensen niet langer deel uit te maken
van de ouderraad.
Er wordt een budget van 10 euro pp goedgekeurd om een kleine attentie te bezorgen voor
hun inzet tijdens de voorbije jaren.
3. Overzicht financiën
Véronique zet de stand van de rekening uiteen en licht toe welke uitgaven er dit schooljaar al
geweest zijn voor de Dag van de Leerkracht en de moestuin. Ook de afrekening van Tutti
Frutti en het zwemmen van vorig schooljaar werd recent betaald.
4. Sint
De sint zal zijn intrede doen op de school op dinsdag 5 december. Op maandagavond 4
december zullen de klasjes klaar gemaakt worden. Jo zorgt net zoals voorgaande jaren voor
clementines, nic nacjes, guimauves.
Om 20u zal Jo samen met Véronique en Katleen het lekkers verdelen. Om 20u30 komen
Sarah, Joyce en Kelly helpen om alles over de klassen te verdelen. Wie om 20u30 alsnog zou
kunnen aansluiten, is uiteraard welkom. Vele helpende handjes maken het werk licht.
Alle klassen krijgen ook elk jaar een budget voor sintaankopen. Op voorstel van Johan wordt
het bedrag voor de kleuterklassen verhoogd van € 100,00 naar € 150,00. De andere klassen
krijgen zoals voorheen € 100,00.
5. Mosselfeest – stand van zaken
De eerste vergadering zal samen komen op 1 december om 20u30 op een nader te bepalen
locatie. Koen stuurt daarvoor een mail.

Er wordt toegelicht dat de meeste van de vertrekkende leden (zie agendapunt 2) deel
uitmaakten van het mosselcomité. Koen stemt met hen af of zij nog bereid zijn een shift mee
te helpen de dag zelf.
Gelukkig hebben verschillende nieuwe leden aangegeven het mosselfeest te willen
vervoegen. Als iedereen een tandje bijsteekt, moet het ook dit jaar lukken.
Het mosselfeest gaat door op zondag 4 februari. Leden van de ouderraad die geen deel
uitmaken van het mosselcomité worden gevraagd die dag zeker mee te komen helpen. De
werklijst daarvoor wordt nog opgemaakt. Zo is er zowel hulp nodig voor het klaarzetten van
de zaal, de middagshift, de avondshift en de opkuis. Er zal bij de uitnodiging voor het
mosselfeest ook een oproep zitten voor helpende handen maar wie ouders kent die
aangeven die dag een handje te willen komen toesteken, mag dat zeker melden aan Koen.
We verwachten die dag +/- 1.000 eters.
6. Moederdagkorven - opstart
De eerste vergadering zal doorgaan op 28 december a.s. Zonder tegenbericht worden de
leden van de werkgroep om 20u30 verwacht bij Katleen thuis.
7. Project warme school
Anke heeft al eens samen gezeten met Kim en Joyce. Er wordt toegelicht dat er 2 pistes zijn:
1) Alles wordt georganiseerd door leden van de ouderraad
2) De ouderraad speelt slechts een ondersteunende rol. De leerkrachten en
kinderen worden mee betrokken om na te denken over mogelijke manieren
om geld in te zamelen (iets bakken, iets knutselen, een speelgoedje
verkopen,…) en kiezen zelf het goed doel

Acties zijn mogelijk tussen 7 en 24 december en kunnen gemeld worden aan Ketnet
koekenbak. Elke klas afzonderlijk kan zich inschrijven.
Anke zal een mail sturen naar alle leerkrachten.
Volgend jaar kan overwogen worden een kerstmarkt te organiseren of een wandeling waarbij
de kinderen zich laten sponsoren. Het is wat krap om dat dit jaar nog georganiseerd te
krijgen…
Katleen, Sarah, JP en Kelly geven aan te willen meehelpen om dit jaar iets uit te werken.

8. Groenproject
De moestuin is in winterslaap. Raf roept binnenkort een vergadering samen met diegenen
die hebben aangegeven deze werkgroep te willen vervoegen. Zo kan er samen
gebrainstormd worden over de verdere uitbouw van het project.
Johan geeft aan dat de kinderen momenteel van alle kanten in de moestuin binnen kunnen
en dat dit de moestuin niet ten goede komt. Hij gaat met de klusjesman bekijken of het niet
beter is te werken met 1 in- en uitgang.
9. Website oudercomité
Pieter heeft samen met Kristof het gedeelte “Ouderraad” op de website van de school
aangepast. Iedereen wordt uitgenodigd om eens een kijkje te gaan nemen op de website.
Pieter geeft aan dat nog van vele leden een foto ontbreekt. Gelieve hem ofwel zo spoedig
mogelijk een foto door te sturen, ofwel te laten weten dat je liever niet met foto op de
website staat.
10. St@rtman
We hebben dit jaar al 2 acties gehad:
1) Strapdag
2) Zien en gezien worden
Aan de strapdag namen 300 à 350 strappers deel. We kunnen dus spreken van een groot
succes. De actie is bijgevolg voor herhaling vatbaar.
Tijdens de actie “zien en gezien worden” kregen alle kids van de lagere school een fluo kraag
Momenteel loopt de actie “Helm op, fluo top”. In tegenstelling tot vorig jaar wordt de actie
nu beperkt tot de leerlingen van de lagere school. De stickers worden uitgedeeld door de
leerkrachten.
11. Infoavond “Stress bij kinderen”
De spreker zou kunnen komen op 26, 27 of 2 maart. Dit is echter net de week van de
oudercontacten, dus niet aangewezen omdat ouders zich die week dan 2 keer zouden vrij
moeten maken. Joyce informeert wat mogelijk is na de paasvakantie.

12. Speeltuig zandbak
De school gaat een grote zandbak bouwen. De vraag ligt voor of het nuttig is dat de
ouderraad een of meerdere speeltoestellen financiert voor in/ langs de zandbak.
Katrien informeerde bij de gemeente naar de leverancier van de speeltuigen aan de
jeugdlokalen van de Halveweg. JP vroeg inmiddels de catalogus op. Er bestaan zeer mooie
dingen maar deze zijn allemaal vrij prijzig. Bovendien kost de plaatsing van de toestellen al
snel 30% van de kostprijs van de toestellen zelf. Het is dus zeker aangewezen dat de
klusjesman van de school de toestellen plaatst. Hij is evenwel afwezig tot half december.
Daarna zal Johan dit eens met hem bekijken. Johan licht ook toe dat moet worden nagegaan
wat prioritair is. Zo zijn er eventueel ook plannen om het gras van de tuin te vervangen door
kunstgras. Dat is ook een vrij dure aangelegenheid dus misschien is het aangewezen eerst het
kunstgrasveld aan te leggen en pas daarna de zandbak/ speeltuigen…
13. Varia
Er is één variapunt. An vraagt zich af of de ouderraad volgend jaar geen Halloweentocht zou
kunnen organiseren. Het is haar ervaring dat er weinig tochten georganiseerd worden voor
jonge kinderen.
De raad vindt dit op zich geen slecht idee maar stelt zich wel de vraag of dit praktisch
haalbaar is. Er is wellicht heel wat mankracht voor nodig en het vereist waarschijnlijk toch
een serieus budget. Zijn er mensen die An willen helpen uitzoeken wat de mogelijkheden
zijn?
Om 22 u 05 rondt JP af.

De eerstvolgende vergadering gaat door op maandag 15 januari 2018 om 20u30.
Indien belet graag een seintje vooraf aan voorzitter en/of secretaris. Bij voorkeur niet in de
WhatsApp groep.
Verder zijn volgende vergaderingen al gepland:
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