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1. Masterplan
Aanwezig voor dit eerste agendapunt: Raf Torney, Patricia, Hubert De Peuter, Veerle De Peuter

De werkgroep met vertegenwoordigers van de leerkrachten directie en ouders is opnieuw
samengekomen. De architecte heeft een stand van zaken gegeven. Op 25 februari stelt ze aan
deze groep het masterplan voor. Dan gaat het plan naar de raad van bestuur van de school.
Vanaf dan kan de school stap per stap verbouwingen/afbreekwerken/aanpassingen beginnen
plannen. Dit plan zal ook op de ouderraad en schoolraad toegelicht worden.
Een aantal zaken moeten ook in het kader van de inspectie aangepakt worden. Zij zullen maart
2016 opnieuw langskomen om te bekijken wat er verbeterd is. We wachten nog even het
masterplan af, maar engageren ons om zeker de toiletten op Tandem 1 te verfraaien.
Op Tandem 1 heeft de school vanaf februari 2015 nog 2 klaslokalen, de grote turnzaal en de
toiletten in erfpand.de klaslokalen zullen door de kleuters gebruikt worden. CLB zal de bovenste
verdieping gebruiken en eventueel de muziekschool de eerste verdieping.
Voor de werken aan de elektriciteit loopt er een verkorte procedure voor subsidiering, zodat dit
punt zo snel mogelijk in orde kan gebracht worden (ook tijdig voor de inspectie).
2. Evaluatie activiteiten
Cola en chips en De tandem danst: waren een groot succes! De kinderen vonden het heel fijn
om zelf nummertjes aan te vragen.
De fuif was ook een succes, er is veel gedanst en goed gedronken! De opbouw en afbraak zijn
vlot verlopen, ook de werklijst raakte vlot gevuld. Volgend jaar voor de afbraak voldoende volk
voorzien dat ook nog op Tandem 2 alles terug op zijn plaats zet.
Wijnproefavond: is afgelast. Er waren te weinig inschrijvingen, waarschijnlijk te snel na de fuif.
Misschien kunnen we bij de planning voor volgend jaar nadenken over een alternatief: kaas en
bier/wijn avond, …
3. Geplande activiteiten
Kersdrink op 19 december: vanaf 15 uur willen we de kinderen en ouders verwelkomen op
een gezellige kerstdrink op Tandem 1. Volgende week zullen alle ouders een brief/ uitnodiging
meekrijgen in de boekentas. De ouderraad zal voor catering zorgen. Eva, Tom bereiden dit
verder voor.
Receptie: vrijdag 23 januari is het nieuwjaarsreceptie voor het personeel van de school, het
schoolbestuur en het oudercomité, kriebelteam, … met partners
Tegen volgende keer bekijkt iedereen wie er voor welk hapje kan zorgen (zoals vorig jaar)

Kwis: de voorbereidingen lopen, we zouden deze keer de grote turnzaal gebruiken, dan kunnen
er enkele teams extra deelnemen en zit iedereen wat ruimer.een eerste flyer gaat nog voor de
vakantie mee in de boekentassen.
Inschrijvingen gebeuren via mail aan het oudercomité.
Boekenverkoop Davidsfonds: in de krokusvakantie, als wij zaterdag 14 februari en zondag 22
februari voor een 5-tal helpers zorgen, is de opbrengst van de verkoop voor de Tandem.
Ze vragen een banner met foto’s van het ‘goede doel’. Ilse bezorgt foto’s van vorige
schoolfeesten of andere activiteiten aan Paul.
Verkoopactie: We proberen paaseitjes dit schooljaar, Wim, Sven en Tom bereiden dit verder
voor.
4. Nieuwe voorzitter volgend jaar
Volgend jaar treedt Paul af als voorzitter, wie ziet het zitten om deze taak vanaf september op
te nemen?
Op de ouderraad in mei zullen we de nieuwe voorzitter kiezen, kandidaten kunnen hun
kandidatuur indienen tegen de vergadering van maart. Het voorstel is om de nieuwe voorzitter
de laatste vergadering al te laten leiden, dan wordt de planning voor het volgend schooljaar
opgemaakt. Wie vragen heeft of nieuwsgiering is naar de exacte inhoud van deze taak, kan bij
Paul terecht!
5. Varia
De volgende vergaderingen zullen afwisselend op dinsdag en maandag doorgaan. Niet
iedereen kan zich op dinsdag vrijmaken, op deze manieren krijgt iedereen de kans om minstens
1 op 2 aanwezig te zijn.
Volgende vergadering op maandag 5 januari om 20.30u in de refter van Tandem 2

