Verslag ouderraad november 2014
Aanwezig

Paul De Bruyn, Lien Konings, Wannes Roels, Hilde Raats, Filip Uyttersprot, Eva
Van Herck, Wim Dermaut, Tom Vinck, Ilse De Vooght, Geert Voets Sven Lourdon,
Michiel Dierickx, Bart Casteleyn, Nicolai Jacquet, Hilde Raats, Koen Vernieuwe,
Han Vertommen, Liesbeth Verbert, Carolien Dumeunier, Hans Van Lint

Verontschuldigd

1. Masterplan
Wannes en Koen waren aanwezig op het overleg met de architecte eind september, morgen op
5 november is het volgende overleg.
Er is een stand van zaken opgemaakt van de gebouwen, in welk staat zijn de gebouwen, er is
een bevraging gebeurd bij de leerkrachten: wat willen ze? Wat zijn de prioriteiten?
Belangrijkste info uit deze bevraging:
 Liefst van al 1 vestiging
 Schaalvergroting wordt door de helft positief, door de helft negatief gezien
 Circulatie is belangrijk, leerlingen moet zich vlot kunnen verplaatsen naar bv. turnzaal,
toilet, …
 Groen op de speelplaats
 Refter voor de lagere school, aparte refters voor oudste en jongste kleuters
 …
Dit wordt nu teruggekoppeld aan de architecte.
Speelplaats:
Pimp je speelplaats-actie van Klasse: kunnen we hier al aan meedoen? Het dossier moet
ingediend worden door de school voor eind januari. De werkgroep speelplaats van de
leerkrachten bekijkt wat mogelijk is.
Computers:
 Gsm inzamelactie van Klasse: voor 50 oude gsm’s krijgt de school een PC.
Michiel stelt een briefje op om mee te geven met de kinderen.
 Er zijn intussen ook 8 PC’s en een beeldscherm via Wim gratis aan de school
geschonken. Hierbij een warme oproep aan iedereen om via via eens rond te horen:
waar worden er oude PC’s weggedaan? Kunnen die nog gerecupereerd worden voor de
school?
 Er zijn intussen ook PC’s aangekocht met een gedeelte van de opbrengst van de
musical.

2. Evaluatie activiteiten
 Start- to fluo: op 6 oktober is de fluo-periode gestart, de leerlingen van de lagere school
kregen opnieuw een boekentashoes, de kleuters nu ook een hesje. De actie is intussen
goed ingeburgerd, de volhouders worden binnenkort beloond!
 Klusdag: op zaterdag 18 oktober was het klusdag! Er zijn heel wat karweitjes opgeknapt.
Voorstel: in juni plannen we de klusdagen meteen voor het hele schooljaar, zo kunnen deze
data mee in de jaarplanning, op de maandkalender, enz …

3. Komende activiteiten
 Cola en chips: vrijdag 21 november
alle voorbereidingen zijn getroffen, de uitnodigingen zijn vertrokken.
Han bezorgt de verzoeknummertjes van de kinderen aan de DJ.
Afspraak: iedereen die kan, komt helpen klaarzetten vrijdag vanaf 16.00u
Donderdagavond wordt het materiaal al van Tandem 2 naar Tandem 1 verhuisd vanaf 20.00u
 De tandem danst: zaterdag 22 november
DJ ligt vast,
Inkleding:
Tom, Michiel en Bart bekijken verder hoe we de zaal/fuif kunnen inkleden en verkleinen met
doeken. Zij zorgen voor het nodige materiaal, max 150 euro.
Promotie:
Hoe zorgen we voor meer volk?
 Iedereen nodigt vrienden uit via facebook,
 mond aan mond reclame,
 flyers gaan mee in de boekentas: Ilse checkt bij Kristin
 er zullen ook flyers klaarliggen op het secretariaat, we flyeren:
aan de schoolpoort op woensdag 12 november ’s morgens en ’s middags en vrijdag 14
november na school (Wannes, Han, Nicolai, Caroline, Liesbeth, Sven)
aan de KSA (Wannes)
aan de scouts 43 (Bart, Han)
aan de scouts 60 (Michiel)
aan de zwemclub (Sven)
briefje + 1 bonnetje in de bus bij de buren: Ilse checkt of er nog een briefje is van de musical en
geeft dit door aan Paul.
werkrooster:
Eva stelt werkrooster op en iedereen vult in
Prijslijsten:
Eva bezorgt prijslijst aan Geert en Sven
Drank:
Geert zorgt voor de drank, ook voor de cola en chips (cola, ice-tea, fanta, water, fruitsap)


Wijnproefavond: vrijdag 28 november, zelfde formule als vorig jaar. Brief is klaar, gaat
mee in de boekentassen.

 Ideeën voor een verkoopactie: paaseitjes, peperkoeken hartjes, vlaaien, ..
We proberen paaseitjes dit schooljaar, Wim, Sven en Tom bereiden dit verder voor.

4. Nieuws van directie en schoolraad
 Masterplan, zie punt 1
5. Varia
Volgend overleg opnieuw eerst een stand van zaken van het masterplan, samen met de
schoolraad en Hubert De Peter van het schoolbestuur.
Volgende vergadering op dinsdag 2 december om 20.30u in de refter van Tandem 2

