Verslag ouderraad - 3 oktober 2017
Aanwezig: Joost, Jos, Jimmy, Helwig, Ben, Dimitri, Dirk, Elisa, Meester Dirk, Juf Bea, Juf Tinneke
Verontschuldigd: Bert, Frank, Vanessa
Welkom
De ouderraad verwelkomt 3 nieuwe gezichten: Dimitri Redant, Dirk Vranckaert en Elisa Beellaert.
Verkiezingen
In het bestuur werden verkozen als:
-

Voorzitter: Joost Biesemans
Ondervoorzitter : Helwig Platteau
Secretaris: Dimitri Redant
Penningmeester: Jos Vermeulen

Wafelverkoop
-

De school zal de brief verdelen op 9 oktober
Nieuw bij de wafelverkoop zijn cupcakes en suikervrije wafels, deze zijn dit jaar vervanging
van de plastic dozen
Verdeling van de wafels vanaf 20 november
Vorig jaar waren er 1362 verkochte verpakkingen met wafels, truffels en zeevruchten

Sinterklaas
-

De sint en pieten zijn geboekt
Voor schmink zal Evi worden gevraagd

Kerstfeest
-

Het kerstfeest zal worden gepland op 22 december in Koetshuis Strijtem
De zaal sint-martinus zal worden gereserveerd

Schoolfeest
-

-

De tent tijdens het schoolfeest is te klein geworden
Er zal worden nagevraagd of er een grotere tent kan worden geplaatst zonder de veiligheid in
gedrang te brengen
Het vinden van vrijwilligers voor afruim, opdien, … is elk jaar steeds moeilijker.
o Ouders zien hun kind graag optreden. Waarschijnlijk hebben deze het idee dat ze
hun kinderen niet kunnen zien optreden als ze helpen.
De BBQ na het schoolfeest was vorig jaar een succes dank zij een nieuwe traiteur.

Financiën
-

De ouderraad geeft 287,84 € om in 2 kleuterklasjes de plastic matten te vervangen
Op 16 oktober gaan de leerlingen van eerste graad naar een optreden in De Ploter. De
ouderraad geeft een tussenkomst van 1 € per kind (38 € totaal).

Soep tijdens wintermaanden serveren
-

Organisatorisch te bekijken of dit haalbaar is met juf Peggy

One mile a day
-

De school doet zoals elk jaar mee, bij meester Dirk zijn ze al bezig

Pesten op school
-

Vorig jaar deed de school mee aan de week pesten op school
Dit jaar zal dit ook het geval zijn
Er werd opgemerkt dat er aan de schoolpoort plagerijen gezien zijn, de reden hiervan is
misschien de mindere speeltuigen op de speelplaats (verveling). Dit zal verder worden
opgevolgd.

Ontbijtmanden
-

De ontbijtmanden vorig jaar waren een schot in de roos, de activiteit zou om de 2 jaar
plaatsvinden, daarom op zoek naar een activiteit om dit jaar te doen. Ruwe ideetjes:
o Aardbeienverkoop in thema dag van de aardbei
o Foodtruckfestival op de wei
o Wijnproeven

Schoolwebsite
-

-

Het fotoalbum op de website bevat foto’s van een slechte kwaliteit
Dit is doelbewust een mindere kwaliteit
o Zo kunnen de foto’s niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Bij andere
verenigingen zijn er ooit misbruiken vastgesteld van privé foto’s op hun publieke
website en dit wil de school vermijden.
Er zal worden nagevraagd bij de gemeente, die de webruimte beschikbaar stelt, of het
mogelijk is de kwaliteit van foto’s te verbeteren. Dit voornamelijk naar beschikbare opslag.

Informatica gebruik in de klas
-

Er werd opgemerkt dat er nog geen informatica gebruik (tablets, computer) is in de klassen
van de kleuters, dit is bij andere scholen wel al het geval.

Digitalisering van brieven naar ouders
-

Papieren brieven worden steeds in de schriften heen en weer verstuurd. De vraag is of dit
ook op een elektronische manier kan worden geregeld via email naar ouders.

Geld voor activiteiten
-

Elke activiteit dienen ouders een som geld te voorzien en mee te geven aan hun kind
In plaats van telkens kleine sommen mee te geven is de vraag of dit niet kan worden
berekent per 3 maand en dat ouders dan per 3 maand geld meegeven

De laatste 4 punten zijn een weergave van wat er bij de ouders leeft. Er is duidelijk gezegd dat de
ouderraad zich niet kan mengen in beslissingen hierover genomen door het schoolbestuur.

Volgende vergadering : dinsdag 7 november
Dimitri Redant

