Verslag ouderraad 14 september 2017
Aanwezig: Hannelore, Davy, Petra, Hilde, Marianne, Saloua, Karolien, Liesbeth, Nadia, Jana
Verontschuldigd: - Els
AGENDA

•

hoe was de start van het schooljaar?

•

het jaarthema: verkeer

•

overlopen van de jaarplanning van de ouderraad

•

gezocht: iemand die een verkeersquiz (voor volwassenen) wil opstellen voor het lentefeest in
mei.

•

varia ronde

1. Hoe was de start van het schooljaar
Ijsbrekertje op 29 augustus: dit was gezellig maar minder volk dan vorig jaar omdat er geen brieven
waren bezorgd.
Positief dat de info voor kleuters en lagere school op zelfde avond was. Het gemeenschappelijk
moment was in de refter omdat er een presentatie geprojecteerd werd over het M-decreet. De refter
zat overvol. Volgende keer is het weer op de speelplaats.
Op en 1 en 4 september werd tweemaal het schooljaar op dezelfde manier geopend.
Start van op vrijdag 1 september:
- sommigen vonden dit jammer, omdat het anders een volle vakantieweek was geweest.
- omdat het Offerfeest was op 1 september, is de groep niet samen gestart, dat viel alle ouders op.
Andere scholen hebben andere keuzes gemaakt, pedagogische studiedag op die dag inplannen bv.
Tussen de kinderen zorgt dit voor een duidelijke opdeling en wij - zij gesprekken, dat is jammer.
School heeft zelf geprobeerd tegemoet te komen, door twee keer het openingsprogramma te doen.
De pedagogische studiedag lag al lang vast omdat het dan ook teambuildingsweekend is.
Samenvallen van Offerfeest en schoolstart op 1 september is een zeldzaamheid. Alvast heeft de school
geleerd van de ervaring met de inplanning van de schooluitstap naar de Efteling vorig jaar, er is voor
dit jaar al rekening gehouden met de periode waarin het Suikerfeest valt.

2. Jaarthema: verkeer
De school werkt aan de oefenruimte op de speelplaats om te oefenen in beschermde plaats voor
voetgangers.
Het district organiseert een verkeersweek in oktober, de school neemt hieraan deel.
Strapdag is op 22 september – er zijn 5 startpunten:



Laar



Krugerplein



Oedenkoven-Kroonstraat



Groeningerplein



Maarschalk Montgomeryplein

We zoeken nog steeds een gemachtigd opzichter om de kinderen te helpen met oversteken aan de
school ’s ochtends en ’s avonds.
Er is in elk geval nood aan sensibilisering rond de schoolpoort, bijvoorbeeld ivm auto’s die hinderlijk
geparkeerd worden tijdens het afzetten van kinderen, maar even goed fietsers die de verkeersregels
niet naleven.
Een ludieke actie die een andere school opzette was knuffels zetten op de stoeprand.
Oproep aan iedereen: ze houden op de hoogte rond acties rond verkeer in de buurt.

3. Jaarplanning
Overlopen van de jaarplanning van de ouderraad:


14 oktober - schoolontbijt – uitnodiging voor deelnemers aan de werkgroep. Dit is de 15e
editie.



Appelsapactie? De winst was de voorbije jaren bescheiden in verhouding tot de moeite, ook is
de prijs van een vaatje een drempel voor sommigen. Geen appelsapverkoop dit jaar.



Dit jaar komt er geen portretfotograaf langs. Een volgende keer gaan we op zoek naar een
andere fotograaf.



Truffels en wafels – brief doorsturen voor kerstvakantie.



Lentefeest met optreden: 26 mei.



Feestje van de ouderraad 22 juni.

Ouderraad vergaderingen: 7 nov, 15 jan, 23 april, 5 juni,

4. varia ronde
Materiaal
Respect voor materiaal blijft een werkpunt.
In de eerste twee weken van het schooljaar werd bv al een bel afgedraaid van fiets, kap van jas
getrokken, ...

Moedergroep
Een aantal moeders lanceren een moedergroep, gericht op moeders die overdag tijd hebben.
De moedergroep zal 1 keer per trimester bijeen komen, start na herfstvakantie.

Dag van de jeugdbeweging
Deelname aan dag van de jeugdbeweging moet voor iedereen leuk blijven. Een meerderheid van de
deelnemers op school is lid van de scouts, kinderen die in de chiro zitten voelen zich soms geviseerd –
een aantal doen zelfs niet meer mee aan de dag van de jeugdbeweging.

Middelbare scholen
Ouders met leerlingen in het 5e en 6e leerjaar zijn op zoek naar info over opendeurdagen van
middelbare scholen. Er is blijkbaar geen centraal infopunt met deze data, wel een lijst van scholen.
De school geeft informatie over de scholenbeurs in Antwerpen aan de ouders.
Flyers/mails met reclame voor opendeurdagen van scholen die de school ontvangt worden op de
website gezet.

