Verslag oudervergadering 21/03/2019
Aanwezigen
Lien Van Echelpoel – Evy Dumoulin – Veerle Lochie – Pascale
Ackermans – Jan Willems – Mieke Delattin – Isabelle Swennen – juf
Bieke – juf An
Verontschuldigd
Directeur Kristof Vancaudenberg – Juf Erika – juf Nathalie – Veerle
Henckens
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evaluatie B.O.L.O.O.-bal
Organisatie plantenmarkt
Organisatie KUBB-tornooi
Stand van zaken promo materiaal
Fietspooling
varia

1. Evaluatie B.O.L.O.O.-bal
• weinig helpende handen, toch voldoende
• frisdranken waren snel op. Er was maar 1 niet bruisende
drank: bekijken voor volgend jaar
• het eten was goed georganiseerd, geen wachttijden en
lekker
• bij inschrijving krijgen ouders geen bewijs van inschrijving.
Misschien handig om dit wel te doen, eventueel in agenda,
daar geld ook met kleuters wordt mee gegeven.
2. Organisatie plantenmarkt
• zondag 7 april
• opstellen vanaf 8uur
• we voorzien 22 hamburgers (ook vegi)

3. Organisatie KUBB-tornooi
• aanvraag tuinen in gebeurd
• affiches en flyers laten maken
• sponsoring aanvragen. Ouders die willen sponsoren mogen
contact opnemen met de oudervereniging
4. stand van zaken promo materiaal
• polo’s nog niet gedrukt, ontwerp wel klaar
5. Fietspooling
• organisatie Veerle H en Lien V
• donderdag 6 juni starten met 1 route voor kinderen 1e -4e
leerjaar
• Daarna kijken naar reacties en verbeterpunten om zo
meerdere routes te maken voor volgend schooljaar
• Meerdere ouders nodig om onderweg op te stappen met
grote groep
• Politiebegeleiding aanvragen
6. Varia
• Staking: veel leden van oudervereniging vonden brief
omtrent de staking onduidelijk en dwingend. Communicatie
kan anders. Veel leerkrachten blijken toch aanwezig, en dus
ook onduidelijk
• De parkeerplaatsen voor school worden nog steeds fout
gebruikt. De politie grijpt ook niet correct in.
Voorstel om een schoolstraat te maken (afsluiten van straat)
Kiss&Ride zone herzien: er wordt nagedacht over hoe dit
efficiënt kan gebeuren (bv 1 ingang ipv 3)
De volgende vergadering is gepland op dinsdag 7 mei om 20u in
de leraarskamer.
Iedereen welkom!

