Schooljaar 2019-2020
Donderdag 10 oktober 2019

Verslag ouderraad nr. 2
Aanwezig

Verontschuldigd

Verslag

KS/LS Barbara, Kristin, Greet en Liesbeth
OR

Marc G, Leen D, Leen , Rein, Stephanie, Evelien, Carmen, Souad,
Nadia, Imane, Karen, Mario, Caroline, Sylvie

DIR

Dirk (tot 20:30)

KS/LS /
OR

Hanne, David, Philip, Jos, Yasmina, Hicham, Aziz, Geert, Katrijn,
Lien, Samer, Robin, Bert

STEK

Kazen
Caroline

De vergadering samengevat
-

1.

De klimaatweken zijn bezig met als orgelpunt het klimaatfeest = schoolfeest, hierop wordt nog een
babbelbox voorzien om de mening over de schoolpoortscenario’s te bevragen, en we scouten hier
ook actief naar extra kandidaten van buiten de ouderraad die nog mee willen helpen bij activiteiten.
De werkgroep veilige schoolomgeving met Marc G als trekker en Jorre en Robin gaat van start. Er
is nog heel wat te doen om alles klaar te krijgen voor het alternatieve scenario dat in januari van
start gaat.
Whatsappgroep ouderraad is gemaakt.
Als sociale regel in de whatsapp groep geldt: bij vragen naar helpende handen voor een activiteit:
enkel antwoorden ‘ik kan’.
Gekko solidariteitsfonds en comedynight zoeken geld / sponsors.

Vorig verslag

Het vorige verslag wordt goedgekeurd. Geen specifieke opvolging vereist.

2. Nieuws vanuit Stekelbees
Karen van Stekelbees heeft zich op de valreep moeten verontschuldigen voor de vergadering.
Update volgende ouderraad.
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3. Nieuws uit de school
§

§

§
§
§

§

§

§

KOMO vzw is de nieuwe overkoepelende vzw voor een aantal scholen die deel uitmaken van
eenzelfde schoolbestuur. Dit betekent een schaalvergroting van 5000 naar 9500 lln. Het
personeel en de ondersteunende diensten hangen hiervan af, maar aan de dagelijkse
schoolwerking verandert dit niets.
De vergadering ontvangt een brief, die meer informatie geeft. De school zal deze niet
verspreiden onder alle leerlingen, maar wel ter beschikking leggen in de inkomhal.
Het klimaatfeest is tegelijk ook het schoolfeest. Dit wordt dmv boekentasbriefjes nog eens
verduidelijkt. Helpende handen nodig om de bar te bemannen die gerund wordt door de
ouderraad. Caroline koopt nog grenadine zodat naast water er ook een gratis alternatief met
een smaakje is. Dranken van Oxfam (fairtrade en bio) / Prik-en-tik (als er geen tijd meer is voor
bio) Mario(?) checkt. Babbelbox opzetten tijdens klimaatfeest om ouders te bevragen over de
2 scenario’s veilige schoolomgeving om zoveel mogelijk ouders hun mening te kennen.
Dirk geeft de leden van de ouderraad nog een brief mee om sponsors voor de comedynight te
zoeken (doelpubliek = firma’s uit de regio).
Oog voor lekkers is ingediend door Dirk voor 2 x 10 weken, maar hier is verder nog geen werk
van gemaakt: er is nog geen trekker / groepje mee bezig van de ouderraad. Dit moet absoluut
volgende vergadering besproken worden.
Veilige schoolomgeving is een nieuwe structurele werkgroep met Marc N als trekker. Jorre en
Robin zitten ook in de WG. Scenario voor januari moet verder uitgediept en afgesproken
worden. Dirk belt schepen mobiliteit en de groep start ermee nog voor de volgende ouderraad.
Belangrijk om ook ouders te betrekken die hun kind met de auto komen afzetten.
De bosklassen waren een echt avontuur. Aftocht vroeger geblazen owv slechte weer. Voor de
volgende editie een kookploeg en meer helpende ouders voorzien. Bosspel georganiseerd door
de ouderraad was een succes, een volgende keer zou het leuker zijn dat er nog meer ouders
deelnemen – tijdig kenbaar maken.
Sommige ouders (en kinderen) kennen het concept van kamperen niet. Voor de kinderen een
ervaring, voor de ouders niet zo evident. Misschien hier extra aandacht aan schenken?
De aanwezige leerkrachten ordenen de wishlist volgens prioriteiten voor de school:
1) 2 extra smartboads voor de methode lezen lessen in het 1LS
2) Fietsenstalling
3) Mezzanines (Jos?)
4) Extra bewegingsmateriaal voor de turnzaal
5) Tuin kleuters nieuwbouw en speeltuig
6) Industriële vaatwas (zo’n 1500 euro)
7) Kleuterbib
Ideeënuitwisseling over helpende handen – whatsappgroepje ouderraad – sociale regels
hierrond:
o Whatsapp groep ouderraadleden werd door Evelien met lichtsnelheid aangemaakt.
o Op een hulpvraag antwoord je enkel ‘ik kom’ als je meedoet. Niet reageren wanneer
je niet mee kan helpen. Zo blijft het overzichtelijk.
o Op het klimaatfeest wordt een oproep gedaan om meer ouders aan te spreken.
Briefjes in boekentassen bleek in het verleden niet te werken. Dus blijven we zoveel
mogelijk mensen aanspreken.
o Idee: activiteit aankondigen op activiteitenbord waarop je als ouder je naam kan
schrijven; Dirk zou een foto hiervan dan op facebook kunnen posten zodat ouders
die niet in de ouderraad zitten, maar wel de facebookgroep volgen zich kunnen
inschrijven en nog eens extra te zien krijgen wanneer er nood aan hulp is.
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4. Komende activiteiten ouderraad overlopen
§
§
§

Soep liep goed en extra lepels en kommetjes zijn aangekocht.
Dag van de leerkracht was hartverwarmend gemaakt, dank voor de attentie vanuit de
ouderraad, wordt erg geapprecieerd door de leerkrachten.
Koekjesverkoop: levering koekjes op 23/10/2019 ipv 22/10/2019. Dus veel helpende handen
nodig 23/10/2019 vanaf 19:00, best met grote zakken (ideaal is de ikea-zakken).

5. Varia
§

§

§
§

§
§
§

Kerstmarkt Lindepoort 14/12/2019: standje met opbrengst voor Gekko solidariteitsfonds. Karen informeert Carmen en Kristin hoe de inschrijving gedaan moet worden. Checken of er
genoeg helpende handen zijn die dag. Op de ouderraad waren niet veel mensen die die dag
kunnen helpen.
Geert en David zijn de experten van Ontbijt-voor-1-euro op 17/11/2019. Karen vroeg dit vorig
jaar al aan. Helpende handen op de ochtend van het ontbijt zijn zeker nog nodig. Tijdens die
dag is er de mogelijkheid een Panna tornooi te houden in de voetbalkooien. Nog info nodig van
Geert en David om te zien waar er nog hulp nodig is
Het Gekko Solidariteitsfonds zoekt sponsors en werkt hiervoor aan een brief om mee te geven
met ouders.
De Sintzakjes: we opteren voor manden per klas ipv individuele zakjes (minder werk en beter
voor het milieu). Karen geeft de bestellijst door aan Evelien die obv het leerlingenaantal de
bestelling doet. Als iemand zich argumenten herinnert waarom er ooit gekozen is voor
individuele zakjes, dan kan dit herbekeken worden.
De ouderraad voorziet de drank op de klimaatmarkt 17/10 (ouders die helpen op de bar:
afspraak om 18u30 op school).
Op dinsdag 22/10/2019 is er een lezing omtrent ‘afvalvrij leven’, iedereen welkom!
Kleutersport van Vitamine B4 is een succes: alle plaatsen zijn volzet!

Volgende vergadering: donderdag 14/11/2019 om 19:30
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Verslag ouderraad 20191010 nr 2
GEMAAKTE AFSPRAAK

VERANTWOORDELIJKE

DEADLINE

Drank klimaatfeest

Caroline: grenadine /
Mario: oxfam-Priken-Tik voor de rest

19/10

Bestelling lekkers voor
sinterklaasmanden

Evelien

5/12, maar
bestelling
best snel
doen om alles
te hebben

Kerstmarkt De Lindepoort /
inschrijving

Carmen en Kristien

Oog voor lekkers

Nog onbeslist!!

UITGEVOERD

EXTRA INFO

Checken of er
voldoende
mensen zijn om
activiteit te doen

Data
§
§
§
§
§
§
§

Donderdag 17 oktober 2019, cafe klimaatneutraal door ouderraad vanaf 18:30
Zaterdag 19 oktober 2019, klimaatfeest
Woensdag 23 oktober 2019, koekjesdozen klaarzetten per klas om 19:00
Vrijdag 25 oktober 2019, soep
Donderdag 14 november 2019, ouderraad 3 van 19u30-21u30
Zondag 17 november 2019, ontbijt voor 1 euro
Donderdagavond 5 december 2019, Sinterklaasmanden met lekkers klaarzetten op school

Bijlagen
1. Informatiebrief KOMO voor ouders
2. Eduplay materiaal voor wishlist van de school waar we met de ouderraad in kunnen
investeren
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