Verslag oudervergadering 16/11/2017
Aanwezigen
Evelien Tonnet – Evy Dumoulin – Veerle Lochie – directeur Kristof
Vancaudenberg – juf Karlien – Isabelle Swennen – Jo Snoeckx
Verontschuldigd: Veerle Henckens – Lien Van Echelpoel – Pascale
Ackermans – Jan Willems
Agenda
1.

Evaluatie grootoudersfeest

2.

Speelplaatsen

3.

Taartenslag

4.

Organisatie kerstdrink

5.

Vraag ouders i.v.m. huiswerk

6.

Varia

7.

Volgende vergadering

1. Evaluatie grootoudersfeest
1.

Alles is heel vlot verlopen. De zaal was mooi versierd in
thema, heel gezellig.

2.

Scenario stak goed in elkaar

3.

Kleuters hebben nadien hun dansjes overgedaan in het
rusthuis.

4.

De leerkrachten bedanken de oudervereniging en helpende
handen voor de geboden hulp.

5.

Er was 40 liter soep voorzien. Sommige ouders brachten meer
waardoor er meer dan voldoende was om alle leerlingen
van het lager ook een tasje soep aan te bieden.

6.

Dit jaar werd er gewerkt met vrije gift i.p.v. een vast bedrag.
Dit was gemakkelijker en werd positief beoordeeld door de
grootouders. Er was voldoende winst om extra materiaal voor
de kleuters te voorzien.

7.

Foto’s van dit feest en andere evenementen komen steeds
op de website van de school.

2. Speelplaatsen
1.

Bij de kleuters werd ondertussen een toonbankje geplaatst
(en verankerd). De deksels van de zandbakken hebben
handvaten gekregen.

2.

Polder: er zijn garageboxen voor de fietsen voorzien.

De parking is nog altijd heel donker, vooral naar de winter toe. De
schoolraad neemt de vraag voor groene en veilige
voetgangersstroken mee. Alsook de vraag voor verlichting.
3. Taartenslag
1.

Dit jaar werd geopteerd voor een taartenslag zodat we de
lokale handelaars konden steunen.

2.

Kritiek van buitenaf was dat taarten niet kunnen bewaard
worden voor later. Pizza’s en koekjes wel. En dat dit ook
duurder bleek te zijn.

4. Organisatie kerstdrink
1.

Dit jaar is het goede doel: Maiks sterrenhuisje. Het was de
droom van de 17-jarige Maik om iets te doen voor kinderen
die in dezelfde situatie als hem zaten. Zelfs in zijn allerslechtste
momenten wou Maik zelf ook iets bijdragen voor kinderen en
jongeren die er eveneens heel slecht aan toe waren.

2.

Toen Maik overleed op 5 juli 2015 aan kaakkanker aarzelde
mama Cathy geen moment om de droom van haar zoon
waar te maken. Ze stampte samen met Nikki en Tamara een
gezellige brei- en haakclub uit de grond, die op een paar
maanden zou uitgroeien tot een heuse vriend(in)(n)enkring,
waar gehaakt werd voor het goede doel en waar iedereen
ook terecht kon met zijn eigen 'rugzak'...

3.

http://www.maiks-sterrenhuisje.be

4.

Te verkrijgen: frisdranken, jenevers, warme chocomelk,
hamburgers, pannenkoeken, wafels om mee te nemen

5.

Vuurkorven voorzien

6.

Juf Bieke treedt terug op met een kerstkoor. Kinderen doen
hier op vrijwillige basis aan mee en repeteren tijdens de
middagpauzes.

7.

Spandoek voorzien voor dit evenement. Maiks moeder zal
aanwezig zijn op onze drink.

5. Vraag ouders i.v.m. huiswerk
1.

Soms is het blijkbaar laat dag dat huiswerk aangekondigd
wordt. De vraag voor een weekplanning rijst door ouders in
co-ouderschap. Directeur legt de vraag voor aan de
leerkrachten om een systeem te bedenken om taken en
toetsen te noteren op de dag dat die plaats vindt (vooruit
plannen).

2.

Ook voor de kleuteragenda werd dergelijke vraag gesteld.
Nu krijgen kleuters pas op vrijdag mee wat ze kunnen
meebrengen de week nadien. Ook hier zou het mogelijk
kunnen zijn om te werken met een maandagenda zodat
kinderen toch iets van zichzelf kunnen meebrengen als
ouders het op voorhand weten.

6. Varia
3.

De brouwerij van Hoegaarden schenkt zijn boetekas aan de
twee scholen van Hoegaarden. We kregen van het
personeel 2000 euro. Leerkrachten en directie bekijken
waaraan het besteed kan worden.

1. Volgende vergadering
De volgende vergadering is gepland op donderdag 1 februari om
20u in de leraarskamer.
Iedereen welkom!

