Verslag ouderraad 25 september 2018
Aanwezig: Joachim, Deborah, Isabelle, Mandy, Jolanda, Lien, Vincent, Hans, Els , Erika, Nancy, Joke,
My Phoung, Nele, Pieter, Geert, Juf Karen, Juf Ann, Juf Annelies, juf Cynthia, Veerle D.P., Sofie, Katy,
Veerle B.
Verontschuldigd: Brecht, Leen, Olivier, Mieke, Saskia

1. Welkom aan de nieuwe leden:
- Er zijn 5 nieuwe leden: Nele Ackerman, Pieter De Craene, Els Devalez, Joke Wille, Deborah
Ongena
- Mandy komt bij het bestuur
2. Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag
3. Financieel overzicht ouderraad schooljaar 2017-2018:
- De eindbalans is gelijkaardig aan de voorgaande schooljaren
- De winst van het schoolfeest lag een stuk lager maar dit werd een stuk gecompenseerd
door de
sponsering
- De school vraagt een extra tussenkomst voor het financieren van een evenwichtparcours
voor op het voetbalveld. Na de stemming wordt dit goedgekeurd en zal de ouderraad
helpen bij de aankoop van een eerste module.
4. Kaas en wijnavond:
- Er werden verschillende nieuwe kaasleveranciers aangesproken
- Praktische afspraken werden overlopen o.a. het bestellen van de tafels en stoelen, frituur,
geluid, kinderanimatie: Raf Violi, kinder DJ, betaalterminal
- Tombola prijzen: dit jaar zal Vanessa de prijzen samenstellen. Katy, Veerle B., Joachim,
Hans, Els , Sofie, Lien, Deborah, My Phoung, Nancy en Pieter zijn kandidaat om in oktober
prijzen op te halen.
- Volgende vergadering: concrete afspraken gemaakt, drankenlijst overlopen, wijn gekozen.
5. Varia:
a. De grote voorleesweek: 17 tot 25 november, inschrijven op een actie van VCOC
(koepelorganisatie ouderverenigingen) – zal worden besproken met de werkgroep
lezen op school.
b. Opnieuw een lezing dit schooljaar?
VCOV heeft enkele voorbeeldlezingen, hieruit een kiezen of de ouders bevragen via
een poll -> nakijken wat de mogelijkheden zijn en volgende vergadering ideeën
aanbrengen. Beste moment om dit te doen – februari maart
c. Kampen op school: dit schooljaar start er een test projecttest met de organisatie
Muzaïek

d. Afscheid van oud-leden op zaterdag 6 oktober – bezoek aan gemeentehuis in de
voormiddag en in de avond een 4 gangenmenu in een feestzaal in Wachtebeke.
e. 20 jaar Edugo – Feestival: op vrijdag 9 november zijn de ouderraden van de lagere
school verantwoordelijk voor de bar op het feestival in de Edugo-arena, kandidaten:
Joachim, Veerle , Mandy, Geert, Nancy, Lien , Juf Mireille ,…
f.

Filmclub – vanaf 1 oktober lange film worden gesplitst, zodat er ook steeds nog
voldoende tijd is om te spelen. De school kiest de leeftijdsgrens voor de verschillende
films. De filmclub organisatie kiest de films.

g. Nieuwe leerplannen: de school is hier al 2 jaar mee aan de slag, ouders die hierover
vragen hebben kunnen steeds terecht bij de directie.
h. Verkeer en infrastructuur: er zijn geen lichten in de sint Rafaëlstraat. De directie nam
contact op met de stad.
Als ouderraad gaan we stappen ondernemen om een subsidie aan te vragen om de
buurt rond de school verkeersveiliger te maken. Er wordt nagekeken of er in de
Bredestraat ook fietssuggestiestroken kunnen worden aangelegd. In de
Gasthuisstraat zijn er betonnen blokken geplaats om parallel met de straat te
parkeren om zo de kinderen achter de blokken veilig naar de oversteekplaatsen met
zebrapad te laten gaan.
i.

Gimme: er werd vorig jaar gevraagd of de kalender ook met deze app kon worden
meegedeeld, maar dit blijkt niet haalbaar: er zijn lay out problemen en de kalender
afdrukken is niet handig (er zijn nog steeds bijna 100 kinderen die geen mail
ontvangen van beide vestigingen dus deze kinderen moeten een mooi exemplaar
kunnen krijgen). We blijven werken met de kalender via E-mail en op papier.

j.

Er is een nieuwe juf voor tijdens de middagopvang

k. Voor de kinderen waarvoor er eind vorig jaar verhoogde zorg werd aangevraagd ,
hebben deze zorg nog steeds niet gekregen. De beloofde extra ondersteuners die
door Divergent worden gekozen zijn na 3 weken nog steeds niet gestart. De school
wacht op antwoorden. Als ouderraad wensen wij de school te ondersteunen en gaan
een brief opstellen en doorsturen naar minister Crevits en Mieke Van Hecke om deze
situatie aan te kaarten.
6. Belangrijke data:
- 6 oktober afscheid oud leden
- 18 oktober: volgende ouderraad
- 9november Feestival – 20 jaar EDUGO
- 24 november : Kaas en Wijnavond
- 12 december : Ouderraad
- 14 december: Kerstmarkt
- 23 maart: Old school party

