Ouderraad Edugo Sint-Vincentius 22/09/2015

Aanwezig: Ann, Vincent, Stéphanie, Jeroen, Peter, Sofie, Veerle B., Katy, Hans, Jolanda, Nancy,
Karen, juf Annelies, juf Veerle, juf Nathalie, juf An, juf Evelien, juf Laure, Erika
Verontschuldigd: Tamara Steels, Sabine Hantson, Olivier Mollé,
Els Vermeulen, Mieke De Bock, Ester VDB, Lien Cuveliers, Magali De Clercq

1/ Welkom / ouderraad algemeen






Situering ouderraad:
o Voorstelling leden + verwelkoming nieuw lid: Veerle Baetens
o samenstelling: bestuur – ouderraad – werkgroep – werkgroep t.v.v. bouwproject bv.
fuif, quiz (losse projecten)
o frequentie vergaderingen: 6-tal/jaar
o mogelijke onderwerpen die besproken worden:
 vast schema omtrent te organiseren evenementen
 vrije vragenronde
o werking o.a. naar budgetbesteding van ouderraad, investeringen in school e.d.
o inbreng vanuit de schoolraad
We kunnen nog altijd mensen gebruiken in zowel werkgroep, ouderraad als in het bestuur.
Geïnteresseerden kunnen zich altijd aanmelden bij Ann (0476584248 –
ann_de_groote@skynet.be) of de andere leden van het bestuur.
Warme oproep aan ouders om zich aan te sluiten bij de werkgroep

2/Schoolraad


Volgende vergadering: 5 oktober, 19u op school.

3/ Stavaza bouwwerken




bij eerste uitrusting:
o Afwerking lokalen kleuterschool, refter, lagere school: prikborden, kasten
o Schilderwerken turnzaal
o Vloer turnzaal
5 november: openbare aanbesteding voor speelplaats wordt bekend gemaakt

4/ Vorige vergadering


Wat houdt een ‘schoolstraat’ in? Nadar aan ingang straat + opzichter
8u tot kwartier na begin-uur

Verslag ouderraad 22 september 2015

Pag 1/4

kwart voor eind-uur tot 16u, 14 weken proef
voorwaarde: opzichter aan ingang van de straat
 Hoe wordt dit concreet verder uitgewerkt? Oproep voor opzichter in september?





o

Vrijwilligers vragen: uitnodiging school + ouderraad aan de
ouders/grootouders…: Veerle maakt uitnodiging

o

Enkel als er voldoende ouders beschikbaar zijn op continue basis

Belangrijke data schooljaar 2015-2016
o

Volgende vergadering op 21/10 om 19u: uitleg over “groene speelplaats” onder
voorbehoud + aansluitend ouderraad (20u)

o

15/12: ouderraad om 20u

Opvolging laatste vergadering juni:
o

Actiepunten voor schoolfeest: op een volgende vergadering

o

Offertes mogelijke brouwers: Vincent en Olivier zijn op brouwerbezoek geweest en
hebben offertes gevraagd. Er zijn na 14 dagen echter nog geen offertes binnen
gekomen.


Wabeekse drankencentrale: goede indruk, professioneel



Desteldonk: te druk, nog geen tijd gehad



Maurice De Clerck: geen interesse



Nico De Clerck: nog niet bezocht



Dhondt: te kleinschalig project, geen interesse



Goossens: nog niet bezocht  goede ervaring bij vraag drank voor quiz



All-drank: nog niet bezocht

 Vincent en Olivier doen nog navraag voor de offertes + bezoek Goossens en Nico De
Clerck
 Vraag om de binding met Oostakker niet te verliezen, of de zaak in Oostakker, of
woonachtig te Oostakker.

5/ Voorbereiding Kaas- en Wijnavond:


Vrijwilligers die willen helpen om tombolaprijzen op te halen kunnen zich wenden bij Nancy.
nancy_dewyn@hotmail.com .
Vrijwilligers: Hans, Katy, Jeroen, Magali, Veerle B.
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We willen er vroeg aan beginnen om alle vrijwilligers de kans te geven de prijzen af te halen. Ze
kunnen dit doen wanneer het hun past, wanneer ze in de buurt zijn. Alle hulp is welkom.
De laatste jaren werd 1/3 van de winst van kaas-en wijnavond uit de tombolaverkoop gehaald.


Brief voor sponsoring: juf Veerle



WOF: 5 oktober
Medewerkers kunnen in speelzaal eten, Hans belooft niet aan het speelgoed te komen ;-)
Kinderen eten in de hal, bakken onder de luifel
Film in de leraarskamer – tombola in bureel.
Dessert: Vanessa chocomousse
WOF: Hans, Jolanda, Vincent, Nancy, Erika (?),(Jeroen), Koen DW, meester Tim, juf Veerle?

6/Varia / suggesties
1. Digitale communicatie. De school is hiermee bezig. We bekijken in hoeverre ons
administratieprogramma kan beantwoorden aan onze vraag . Vandaar de oproep voor de
mailadressen op het eind van het schooljaar 2014-2015. Staat dus op ons programma voor
dit schooljaar.
2. Ad valvas-borden: komen bij de 1e uitrusting
3. Tussenkomst ouderraad voor zeeklassen, boerderijklassen? De school werkt met het
Breeënfonds dat tussenkomt voor mensen die moeilijkheden hebben met de betaling.
Speelgoed rommelmarkt, bal, fuif, eetfestijn, … zijn initiatieven om deze kas te spijzen.
Alle kinderen krijgen de kans om op schooluitstappen mee te gaan. Er wordt ook steeds
verwezen naar de tussenkomst van mutualiteiten.
4. Catering voor middageten: dinsdag is veggie-dag, menu op de website is vast maar wijkt op
dinsdag voor onze school af omwille van veggie-dag.
5. Facebook pagina ouderraad: 3 soorten -> persoonlijk, onderneming (betaling), vzw: voorkeur
voor vzw
 wie wil deze pagina beheren? Peter, Vincent, nog extra mensen gezocht
Gesloten groep moet gekoppeld worden aan persoon  geen optie
Vincent gaat de opties na hoe dit in zijn werk gaat.
6. Pluim voor de fantastische zeeklas ondanks slechte weer
7. Mooie opening van het nieuwe schooljaar

8. Zeeklas dik in orde
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9. Aankoop meubelen voor kleuterklas: een deel van de tafels en stoelen werden aangekocht
met de opbrengst van de fuif.
10. Kleuters en lager op speelplaats gescheiden, ook ’s middags.
11. Bedanking van de school voor de helpers tijdens de verhuis!
12. Nieuw project voor investering opbrengst? Even over nadenken.
 nieuwe projector?
 I-pads voor de kleuters?
 speelplaatsinrichting?
13. Stramien jaarwerking: kaas-en wijn, schoolfeest:
Zijn er ideeën of voorstellen voor verandering? Voor volgend schooljaar nu al ideeën zoeken.
Op volgende vergadering: ideeën meebrengen.
We bedoelen hiermee niet zozeer het afschaffen van kaas en wijnavond, of schoolfeest op
zich, maar vb. een alternatief voor de clown, alternatief voor de spelletjes op schoolfeest,
andere ideeën,….

Datum volgende vergadering:
21 oktober 2015
19u: info groene speelplaats
20u: ouderraad
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