Verslag oudervergadering 01/02/2018
Aanwezigen
Evelien Tonnet – Evy Dumoulin – Veerle Henckens – Veerle Lochie –
Lien Van Echelpoel – Isabelle Swennen – Leander Van Neste– juf
Christel Dehaese – juf Brigitte – Nathalie Vleminckx
Verontschuldigd: Jan Willems – Pascale Ackermans
Agenda
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6.

Evaluatie kerstdrink
Organisatie B.O.L.O.O.-BAL
Plantenmarkt
Besteding geld Brouwerij
Varia
Volgende vergadering

1. Evaluatie kerstdrink
 De kerstdrink was zeer aangenaam, geslaagd.
 De cadeautjes van de kerstmarkt waren een groot succes,
eventueel vrije gift hiervoor volgend jaar en klas erbij
plaatsen.
2. Organisatie B.O.L.O.O.-BAL
 Vrijdag 25 februari vanaf 18 uur.
 Mail is rondgestuurd, we zoeken nog hulp in bediening.
 De eetstanden worden uitbesteed.
 Alle helpers komen in thema ‘jungle’
 Ook op schminkstand te kiezen uit 3 voorbeelden van
jungledieren
3. Plantenmarkt
 Zondag 18 maart vanaf 11u in de Toontuinen

 Ouderraad koopt 2 witte plooitafels. Die kunnen ook gebruikt
worden in school en bij Kubb-tornooi.
 Iedereen welkom om een hamburger te komen eten
4. Besteding geld Brouwerij (boetepot)
 Leerkrachten bundelden ideeën
 Voorkeur voor aankoop tablets voor de klassen
 Accespoints worden in orde gezet om overal internet te
hebben.
 Juf Christine kijkt na wat mogelijk is/ welke tablets nodig zijn
 Veerle H vraagt offertes op
 Ouderraad wil ook deel van de opbrengsten schenken om
nog meer tablets aan te kopen zodat de school er direct
volop voor kan gaan.
 Voorstel voor afdak fietsen op kleuterspeelplaats: wordt
onderzocht.
5. Varia
 Veiligheid Polder: Evelien is mee naar de vergadering
geweest. De herinrichting wordt bekeken (parking +
belichting)
 Evelien doet haar laatste jaar als voorzitster in de ouderraad
daar ze in september geen kinderen meer zal hebben in
onze school.
 Kinderen staan steeds vroeger aan de schoolpoort. Soms
staan kinderen zonder ouders voor 8 uur alleen aan de poort.
Het staat nochtans in het schoolreglement dat dit niet kan en
ouders worden hierop aangesproken. De school vroeger
open doen is een grote vraag maar gaat momenteel nog
niet.
6. Volgende vergadering
De volgende vergadering is gepland op dinsdag 24 april om 20u
in de leraarskamer.
Iedereen welkom!

