VERSLAG OUDERRAAD 19/04/2022
Aanwezig:
Ouders:
Leerkrachten:
Directie:

Sylvie; Steven; Iris; Natalie; Nathalie; Linde
Juf Carine; Juf Ann
Mevr. Lieve

Verontschuldigd:
Ouders:
Leerkrachten:

Kris; Kelly; Eline; Evi; Carmen; Evi V;

Onbekend:
Ouders:
1. Opmerkingen verslag vorige vergadering
De verslagen van de vergaderingen van januari en maart ontbreken nog. Ze worden zo snel
mogelijk op de website geplaatst.
2. Evaluatie vorige activiteiten
2.1 Evaluatie Fruitdag (09/03) – Groenten
Bedankt aan de vele helpende handen! Groenten vielen zeer in smaak, aantallen van
tomaten was te weinig ingeschat en wordt volgende keer verhoogd.
2.2 Evaluatie Kinderfuif (12/03)
Er waren een 100-tal feestvierders aanwezig; er is veel gedanst, veel sfeer en ambiance!
Er was keuze in de nummers (2st per aanwezige), verslag voor nieuwsbrief in opmaak.
Werkpunten voor volgend jaar:
• De keuze van de nummers beperken a.d.h.v. de aanwezigen en maximale tijd (2u) of
playlist van vorige jaren meenemen.
• Qua begeleiding: volgend jaar per 20 kinderen 1 begeleider met min van 5 begeleiders
om locaties overzicht te kunnen garanderen.
• Vraag om kinderfuif pas vanaf 4de leerjaar te doen ipv 3de leerjaar omwille van andere
“feest” mentaliteit t.o.v. grotere kinderen.
2.3 Evaluatie Wondere pluim (24/03)
Er waren 80 inzendingen voor een eerste editie!
Er zijn per categorie 3 genomineerden van de school, er komt een boek van de Wondere
Pluim uit met mogelijks enkele van de verhalen van de genomineerden.
Werkpunten voor volgend jaar:
• Mogelijkheid digitaal lezen voorafgaand meegeven zodat niet alles afgedrukt wordt
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•
•
•

Enkel 1 a 2 afgevaardigden voorzien op de dag met de jury van Wondere Pluim, de
andere puntenscore eenduidig en op eenzelfde manier verzamelen in hetzelfde
scoresysteem.
Jurydag op juiste dag afstemmen, beter zou zijn de leerkrachten/werkgroep mee in
communicatiekanaal opnemen (bvb. whatsapp)
Feedback verantwoordelijke de Wondere Pluim - jury unisex streven te maken, dit was
dit jaar zeer goed

2.4 Evaluatie zumba (09/03)
Er zijn 22 sporters, er is ook interesse en feedback om volgend jaar te verlengen, te
vergroten naar meerdere uren of meerdere momenten.
Op dit moment zijn meer mensen niet mogelijk.
Binnen enkele zumba-sessies komt een bevraging bij de sporters voor de toekomstige
mogelijkheden.
Muziek is nog een heikel punt, er wordt een JBL installatie van de school getest.
Bij afwezigheid wordt er een e-mail gestuurd en door plotse uitval vorige keer een
bijkomende SMS gestuurd, iedereen was verwittigd en goed op de hoogte gebracht.
3. Bespreking aankomende activiteiten
3.1 Zumba (20/04 e.v. woensdagen)
Muziekinstallatie wordt aansluitend na de vergadering getest
3.2 Schoolfeest (29/04)
Enkel voor de kinderen, zal op vrijdag plaatsvinden.
Er zijn in totaal 26 ouders nodig om te helpen – 16 ouders om te helpen met de klassen, 10
om het eten te maken. Planning van de dag is toegelicht, meer informatie volgt na 21/04
door de werkgroep via Kris (wanneer welke hulp en wie), ten laatste deze week antwoord.
De ouderraad zal aanwezig zijn met volgende helpende handen: Kelly, Sylvie, Carmen,
Steven, Nathalie, Natalie, Iris, Evi, Kris.
Er zal dus bijkomende hulp nodig zijn, piekmoment vanaf 11u is nu gekend.
3.3 Fruitdag (04/05) – Mogelijks aardbeien
Navragen bestelling, mogelijk ander fruit door prijsschommelingen.
4. Werking & structuur ouderraad
•

Foto ouderraad sterk verouderd: 1 groepsfoto te trekken voor website, er wordt al 1ste
versie op schoolfeest voorzien.

•

Rollen & rolverdeling tegen volgende vergadering volledig doorspreken & oplijsten
alle activiteiten 2022-2023.

•

Ouderraad verslag: mogelijkheid om dit in beurtrol systeem te steken, kan ook via
rolverdeling & back-ups.

•

Mogelijkheid tot digitaal opvolgen: verslagen met track changes, draaiboeken,
bestellingen, tips en tricks en lessons learned van alle activiteit op 1 gezamelijke
bereikbare locatie te bespreken op volgende vergadering

•

Communicatiekanaal whatsapp wordt officieel ook als snel communicatiemiddel
voorzien (terugkoppelen feedback en vragen werkgroepen)

•

T-shirts tegen onthaalavond mogelijkheden bespreken op volgende meeting
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5. Financieel

5.1 Overzicht inkomsten en uitgaven.
Niet besproken
5.2 Detail overzicht werd niet besproken.
Update: de werkzaamheden zijn nog bezig aan de groenere stille hoek.
5.3 Trooper
Overzicht Trooper is besproken.
6. Puntjes van de school
•

Onthaalavond op maandag 29/08: graag volledige opkomst van de ouderraad. vanaf 18u
hulp gevraagd, te bespreken volgende vergadering.

•

infoavonden september: graag aanwezigheid van de ouderraad zodat die zichzelf
kunnen voorstellen in de verschillende klassen. Verder af te spreken op volgende
vergadering.

•

Inschrijvingen broers en zussen zijn voorbij, er zijn er 14 broers/zussen aangemeld. Dit is
een lager aantal dan vorig jaar. Hierdoor zijn meer plaatsen vrij voor niet broers/zussen.

•

De chromebooks voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar zijn aangekomen. Vanaf
de maand mei zullen ze door de leerlingen gebruikt kunnen worden.

7. Varia
•

De ouderraad vraagt de foto volgorde op de website om te draaien, meest recente foto’s
bovenaan zetten. Dit zal asap worden opgenomen door de IT verantwoordelijke.

•

Ouderraad is op zoek naar een bestaand schooldocument – Wat is de ouderraad en wat
doen we, dit om in 2022-2023 mee te geven op de startvergadering van de ouderraad
aan de nieuwe potentiële leden.

8. Volgende data’s
•

Volgende ouderraad: 31 Mei 2022 – 19.30u

•

Brainstorm activiteiten 2022-2023: 20 Juni 2022 – 19:30u

•

Startvergadering 2022-2023: 19 september 2022 – 19:30u
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