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1. Stavaza masterplan
Het eerste deel van de vergadering sluiten de leden van de schoolraad aan en geeft Hubert De
Peuter, voorzitter van het schoolbestuur een toelichting bij het masterplan.
Op dit moment is de architecte, Ilse Van Ginniken, bezig met de opmetingen. Op woensdag 24
september is er een eerste overleg gepland met de directie, schoolbestuur en afgevaardigden
van de leerkrachten en ouders (Wannes en Koen zullen aanwezig zijn).
Ter voorbereiding is er een enquête rondgestuurd met vragen over de school: prioriteiten,
ideale situatie, … 12 leden van de ouderraad hebben die al ingevuld, (zie bijlage) Wannes en
Koen zullen deze info zeker meenemen.
We hopen dat er nog een ruimere bevraging komt zowel bij ouders, leerkrachten als leerlingen.
Eind dit jaar moet het plan klaar zijn, het zal bestaan uit een inventaris van de bestaande
infrastructuur, een toekomstvisie en een planning.
Dan kunnen we als ouderraad ook bekijken bij welke ‘werken’ we kunnen helpen.
2. Evaluatie activiteiten
 Receptie zesde jaars:
De receptie was zeer geslaagd, er was een mooie opkomst van ouders en leerkrachten,
schoolbestuur. De catering was vlot geregeld en lekker.
 Musical:
Iedereen noteert op flappen wat er zeker moet blijven/ verbeteren/ wat mag gestopt worden
Starten: voorstelling op vrijdagmiddag
Zeker behouden: alle leerlingen krijgen een rol, de catering, eten gespreid over verschillende
sessies, goed weer
Verbeteren: la chouffe, porties restaurant iets te klein, vroeger op het jaar, inschrijvingen eten
van de leerkrachten, last minute inschrijvingen
Stoppen: WK, afvoerbuis in de tuin van de buren
De musical heeft flink wat geld opgebracht. We inventariseren mogelijke bestedingen:
 Muziekinstallatie: Raf bezorgt een offerte
 Nieuwe computers in de klassen: Ilse bekijkt hoeveel tegen welke kostprijs
 Schoolbanken voor het vierde leerjaar
 Fluovestjes (zijn al aangekocht, ook voor de kleuters)
 Groen op de speelplaats, een moestuin , … (kwam duidelijk uit de enquête en
zou een mooi visitekaartje zijn voor de school)
3. Komende activiteiten



Start- to-fluo: op 6 oktober start de fluo-periode weer! De leerlingen van de
lagere school krijgen een boekentashoes, de kleuters een hesje. De ouders
krijgen een brief over de actie, de leerkrachten en directie moedigen de kinderen
aan en belonen de volhouders!



Klusdag: op zaterdag 18 oktober is het opnieuw klusdag! We spreken af om 9
uur op Tandem 2.



Cola en chips: vrijdag 21 november, Eva, Lien, Han en Riet komen samen om
dit voor te bereiden.



De tandem danst: zaterdag 22 november, DJ ligt al vast, Tom, Michiel en Bart
bekijken hoe we de zaal/fuif kunnen inkleden. Ilse checkt de zaal.
Hoe zorgen we voor meer volk? Evenement op facebook, mond aan mond
reclame, flyers uitdelen, duidelijk zeggen dat je vrienden mag meebrengen, in de
nieuwsbrief en op de website zetten, …
Iedereen begint alvast reclame te maken!



Wijnproefavond: vrijdag 28 november, zelfde formule als vorig jaar.



Boekenverkoop Davidsfonds: het Davidsfonds wil de opbrengst van de
boekenverkoop dit jaar aan De Tandem schenken. Voorwaarde is dat we voor
een tiental helpers zorgen de eerste en de laatste zaterdag van de
krokusvakantie. Dit moet zeker lukken.

4. Nieuws van directie en schoolraad
 Masterplan, zie punt 1
 M-decreet: gaat in vanaf september 2015, dit betekent dat kinderen minder snel
zullen doorverwezen worden naar buitengewoon onderwijs en langer in de
school ondersteund en begeleid zullen worden. Hoe dit zal gebeuren en met
welke ondersteuning voor leerlingen en leerkrachten is op dit moment nog niet
helemaal duidelijk. Meer info volgt dus nog.
 Nascholingsbeleid voor de leerkrachten: eerste pedagogische studiedag
focust op interactieve werkvormen, verder is er blijvende aandacht voor de
aandachtpunten van de inspectie, bv. leerlijn WO
5. Varia
Ideeën voor een verkoopactie: paaseitjes, peperkoeken hartjes, vlaaien, ..
Tegen volgende vergadering verzamelt iedereen concrete voorstellen.
Koeltoog: Geert kan in het Lepelhof nog een koeltoog ophalen.

Volgende vergadering op dinsdag 4 november om 20.30u in de refter van Tandem 2.

