Verslag oudervergadering 24/04/2018
Aanwezigen
Evy Dumoulin – Veerle Lochie – directeur Kristof Vancaudenberg –
juf Sofie – juf Erika – Lien Van Echelpoel – Pascale Ackermans –
Geert Teunkens – Ignace Tirez – Hanne De Smedt
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evaluatie BOLOO-bal
Evaluatie plantenmarkt
Organisatie schoolfeest
Organisatie KUBB
Besteding geld brouwerij boetepot
Aankopen oudervereniging
Varia

1. Evaluatie BOLOO-bal
 Schminkstand werd zeer geapprecieerd
 Bij de foodtruck was het lang wachten. Al waren ze
verwittigd hoeveel voorinschrijvingen we hadden. Indien dit
concept in de toekomst nog wordt toegepast, moeten we
uitkijken om anders te werken, bv friet en hamburgers apart
 Ook de stand voor kebabs belde laatste moment af om zelf
te komen staan
 Beste is een alternatief zoeken naar volgend jaar toe. Zodat
wachttijden miniem worden.
2. Evaluatie plantenmarkt
 Er was weinig opkomst door het koude weer. Een groep
leerkrachten en de directeur zakten af zodat ons tentje toch
vol stond waarvoor dank.

 Ook werd ons een stand toegewezen voor het
gemeentehuis wat te ver van de plantenmarkt is voor
mensen die de andere kant uit moeten. Naar volgend jaar
toe vragen om terug een plaats voor het kapittelhuis te
krijgen.
3. Organisatie schoolfeest
 Zaterdag 26 mei ‘18
 Heel het jaar werd het thema jungle doorgetrokken
 Terug camouflagenetten voorzien
 We voorzien terug een terrein om KUBB te spelen n.a.v. ons
KUBB-tornooi
 Schminkstand / optredens kleuters / free podium voor lagere
school
 Bij de springkastelen liefst leerkrachten omdat zij de kinderen
kennen en het best kunnen aanspreken
 BBQ met inschrijvingen
 Lien maakt een ‘helpende handen’
4. Organisatie KUBB-tornooi
 Zondag 24 juni ‘18
 Dit is volledig in handen van een werkgroep. Zij komen
geregeld bijeen om alles in goede banen te laten verlopen.
 Inschrijvingen lopen
5. Besteding geld brouwerij boetepot
 Met het geschonken geld werden ondertussen 12 tablets
gekocht. En zijn reeds in gebruik
 De leerkrachten kiezen het thema ICT voor de
pedagogische studiedagen de komende jaren
 Het afdak voor de kleuterspeelplaats werd negatief onthaald
door het recent vandalisme in school. Daarom wordt best
alles binnen gezet.
6. Aankopen oudervereniging
 2 plooitafels en 2 partytenten

 De leerkrachten van de Polder mogen hun bedrag nog
opkopen: voorstel voor spelletjes/boeken
7. Varia
 Het schoolteam en de ouderraad wensen Evelien (exvoorzitster) en Koen (actief lid) te bedanken voor hun
jarenlange steun en inzet voor de ouderraad. Bedanking zal
gebeuren op het KUBB-tornooi. Evy neemt als
ondervoorzitster de taak momenteel over tot einde
schooljaar.
 Open klasdag op donderdag 30 augustus. Oudervereniging
zal ook aanwezig zijn.
 Veiligheid Polder: nog in bespreking op gemeente
 Ochtendopvang: ook nog in bespreking
 Rekening: Evy wordt naast Veerle H mede rekening houder
 Probleem bij fruit dat wordt meegegeven door ouders. Vaak
komt dit mee terug. Bij kleuters wordt gekeken dat het fruit in
de voormiddag wordt opgegeten. Vraag naar lagere school
om dit ook toe te passen.
Volgende vergadering
De volgende vergadering is gepland op woensdag 6 juni om 20u
in de leraarskamer.
Iedereen welkom!

