Verslag oudervergadering 27/09/2018
Aanwezigen
Evy Dumoulin – Lien Van Echelpoel - Veerle Henckens – Veerle
Lochie – Isabelle Swennen – Elien Renders – Pascale Ackermans juf Veronique Smits, juf Véronique Evrard – directeur Kristof
Vancaudenberg
Agenda
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Bestuur oudervereniging 2018-2019
Evaluatie KUBB-tornooi
Kalender 2018-2019
Antipestbeleid
Fietspooling
Varia

1. Bestuur oudervereniging 2018-2019
De aanwezigen op de bijeenkomst stemmen unaniem. Er
waren geen andere kandidaten.
 Voorzitter: Lien Van Echelpoel
 Ondervoorzitter: Evy Dumoulin
 Penningmeester: Veerle Henckens
 Secretaris: Veerle Lochie
2. Evaluatie KUBB-tornooi
 Grote opkomst. 32 ploegen hebben deelgenomen. Alles is
vlot verlopen
 Vele leerkrachten aanwezig
3. Kalender 2018-2019
Dag van de leerkracht
 Vrijdag 5 oktober ‘18
 Ook dit jaar wenst de oudervereniging iets te doen voor de
leerkrachten
 Evy zorgt hiervoor

Grootouderfeest
Woensdag 17 oktober ‘18
Turnzaal Doelstraat
Verantwoordelijken: Veerle Lochie en Isabelle Swennen
Thema: circus
Deuren gaan open om 9uur. Optredens starten om 10uur
Er zal gewerkt worden met inschrijvingen.
De oudervereniging zorgt voor een verkoopstand: popcorn
tijdens de pauze, achteraf hot dogs / ’s morgens zal er koffie
aangeboden worden met vrije bijdrage
 Evy maakt de helpende handen om mee te geven in de
boekentassen, er is ook reeds een mailtje uitgestuurd naar de
mailinglist maar met nog weinig reactie tot heden








Kerstdrink
 Donderdag 20 december ’18 vanaf 15uur
 Verantwoordelijken: Lien Van Echelpoel en Elien Renders
 Er zal chocomelk gegeven worden aan alle kinderen die
dag
 Het kinderkoor is sowieso al ingepland
 Directeur gaat nog na of dit wel mogelijk is, daar veel
kinderen op donderdag naar de opvang moeten. De drink
werd naar donderdag geplaatst omdat vrijdags veel
mensen op vakantie vertrekken en de opruim nog moet
gebeuren voor de vakantie voor alle helpers begint.
B.O.L.O.O.-bal





Vrijdag 15 maart ’19 vanaf 18 uur
Grote zaal van de gemeentelijke sporthal
Jaarthema circus blijft behouden
Verantwoordelijken: Isabelle Swennen en Elien Renders

Plantenmarkt
 Datum nog niet gekend
 Verantwoordelijken: Katrijn Voets en Pascale Ackermans

Schoolfeest
 Zaterdag 18 mei ‘19
 Schoolfeest wordt teruggeschroefd naar de essentie: geen
free podium maar optredens van elke klas
 Verantwoordelijken: Veerle Henckens en Veerle Lochie
KUBB-tornooi
 Zondag 23 juni ‘19
 Tuinen worden terug aangevraagd, dit is een zeer gezellige
en grote locatie
 Verantwoordelijken: Evy Dumoulin, Pascale Ackermans, Jan
Willems
Proclamaties
 Donderdag 27 juni ’19 voor zesdejaars + overnachting
 Vraag is gekomen om ook de kleuters van de derde
kleuterklas een afstudeerreceptie te geven. Ouderraad
stemt positief. Dit wordt nog uitgewerkt want op dezelfde
dag is moeilijk.
4. Antipestbeleid
 Het KiVa-project werd uitgelegd. De school hanteert een
eigen pestbeleid. Dit werkt momenteel. Directeur volgt nauw
op.
5. Fietspooling
 Enkele jaren geleden waren er fietspool-routes actief met
vertrek –en opstappunten uit Meldert, Outgaarden,
Jodoigne,… De oudervereniging wenst dit terug in leven te
roepen.
 Alles werd op een rijtje gezet want dit is niet zo eenvoudig . Er
zijn verschillende routes nodig, verschillende mensen die mee
willen fietsen voor en na schooltijd, opstapplaatsen voorzien,
telefoonnummers van kinderen als zij om een reden niet
aanwezig blijken te zijn (na te kijken met de nieuwe privacy
wetgeving)
 Eventueel zal dit eerst geprobeerd worden met 1 route.
 Verantwoordelijken: Veerle Henckens en Lien Van Echelpoel

6. Varia
 In de zomervakantie werden er o.a. paarse stippen
bijgeschilderd op de kleuterspeelplaats voor de extra
kleuterklas van juf Wendy.
 Ouderraad heeft polo’s maar er moet nog een bedrukking
voorzien worden, alsook een banner/vlag
7. Volgende vergadering
De volgende vergadering is gepland op dinsdag 6 november om
20u in de leraarskamer.
Iedereen welkom!

