Verslag vergadering ouderraad 10 september 2019
Datum:
Aanwezig:

10 september 2019
Debby Reners, Nathalie Wagemakers, Sofie De Bont,
Songül Özmen, Tessa Kwik, Inge de Leijer, An Adriaensen,
Maartje Jansen, Shira Konings, Leen Van Hoek, Jenthe
Blockx, juf Han Dries, juf Lisy Van der Moeren, juf Ine Van
den Borne, meester Jan Hofkens
Verontschuldigd:
Martijn Gerritsen, Jeroen Van Eersel, Bianca Vermeeren
Volgende vergadering: 19 november 2019 om 20.00 u

Agenda
-

Welkom
Verslag vorige vergadering
Jaarplanning
Flyer ouderraad
Werkgroepen
Financieel verslag
Varia en rondvraag

1. Welkom
-

-

Er zijn enkele leden die niet meer bij de ouderraad zijn:
- Annick Van Gestel
- Iosif Pousanidis
- Patrick Franck
- Evi Coomans
Via ’t Flapuitje en via een flyer hebben we een oproep gedaan voor nieuwe kandidaten.
Er zijn 3 leden van de ouderraad bij de schoolraad, hier zijn geen nieuwe kandidaten voor nodig. De
schoolraad komt 3 keer per schooljaar ‘s avonds bijeen, samen met de schoolraad van Weelde. Deze
heeft informatierecht, advies- en overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden.

2. Verslag vorige vergadering
Geen op- of aanmerkingen.

3. Jaarplanning
De jaarplanning van 2019-2020 werd doorgenomen en aangepast.
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4. Werkgroepen
-

Werkgroepen dit schooljaar vanuit de ouderraad:
- Grootouderfeest
- Appelverkoop
- Halloween
- Sinterklaasfeest & Pasen
- Carnavalsfeest
- Familieontbijt
- Schoolfeest
- Speelgoed

De school heeft ook werkgroepen bestaande uit leerkrachten gemaakt. Deze werkgroepen moeten met
elkaar overleggen. Tessa neemt contact op met meester Sander De Witte en juf Hild Van De Pol zodat
bekend is wie wat doet en er samenwerking kan plaatsvinden.

5. Financieel verslag
Wordt verplaatst naar volgende vergadering.

6. Varia en rondvraag
-

-

-

-

De adressenlijst wordt doorgegeven om de gegevens te controleren.
De informatiebrochure is in opmaak. De informatiebrochure wordt zo snel als mogelijk verdeeld.
Scholencross op dinsdag 24/09/2019: enkele helpers vragen. Vic Verheyen en Chris Aerts van het
fruitteam vragen we ook. Maartje Jansen van de ouderraad kan ook helpen.
Grootouderfeest op donderdag 17/10/2019: Met goed weer gaat het grootouderfeest op de
podiumwagen op de parking van de school, bij slecht weer in De Wouwer. De podiumwagen moet
worden gereserveerd.
Appelverkoop: Eerst informeren bij Kempisch Fruit. Tessa neemt contact op en koppelt terug hoe en
wanneer.
Familieontbijt 2020: vindt plaats op zondag 09/02/2020. De podiumzaal is gereserveerd.
Schoolfotograaf: Komt op woensdag 02/10/2019 langs. Dit jaar worden klasfoto’s, individuele foto’s
en familiefoto’s gemaakt. De bestellingen en betalingen regelen we weer online. Elk kind krijgt een
kleine foto met een code mee naar huis waarmee de ouder op de website van de fotograaf kan
inloggen, een bestelling kan plaatsen en de betaling kan regelen.
Begeleiding Rollebolle: Op dinsdag 17/09/2019 van 12.45 u tot 15.00 u gaan de kleuters van 2Ka, 2Kb,
3Ka, 3Kb en 3Kc naar de sporthal te Beerse voor Rollebolle. Leen Van Hoek kan helpen, Songül Özmen
waarschijnlijk ook. Dit laat ze zo snel mogelijk weten.
Bezoek bosklassen: dit jaar zijn er geen gegadigden.
Fruitproject ‘Oog voor lekkers’: We zijn woensdag 04/09/2019 met het fruitproject gestart. We nemen
deel tot woensdag 24/06/2020. Dit zijn 36 weken. We gaan ook kiwi’s via Zespri bestellen.
Subsidie fruitproject: Subsidieaanvraag voor fruit is aangevraagd. We krijgen gedurende 10 weken per
leerling, per week € 0,30 voor 1 portie groente of fruit.
Schoolreglement: Is door de gemeenteraad goedgekeurd en staat op de website.
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-

-

-

-

-

-

Kan er een rondleiding in de nieuwbouw komen voor de ouderraad? Jan gaat informeren voor
volgende vergadering op 19/11/2019. Als dit kan, start de rondleiding om 19.30 u en vindt de
vergadering om 20.00 u plaats in de Wouwer.
Suikerfeest, dit kunnen en willen we schoolbreed vieren. Dit moet wel in kleine stappen geïntegreerd
worden. Songül Özmen gaat met juf Marya Schreuders brainstormen. Komt volgende vergadering als
agendapunt terug.
Er is een eendjesbak bij de brandweer van Arendonk gesignaleerd. Tess gaat informeren.
Er is een plek gereserveerd voor een speeltoestel van de ouderraad. We moeten op zoek naar een
veilig speeltoestel waar veel kinderen mee kunnen spelen. De plek is niet al te breed dus het moet iets
worden zoals de trein van de kleuters. Er is interesse in een bus, maar een boot kan ook. Iedereen op
zoek en nadenken, volgende vergadering beslissen we.
Dag van de Leerkracht: vraag of iemand van de ouderraad wil bestellen zodat geen enkele leerkracht
weet wat het cadeau is. Leen Van Hoek wil dit wel op zich nemen, zij zal contact opnemen met
meester Jan Hofkens.
Kan een logopedist op school spreekuur houden? Nee, want dan moet je alle logopedisten spreekuur
laten houden en dat is niet te doen.
Er zijn 2 pietenpakken besteld, juf Lisy Van der Moeren zal ze aan de pieten geven om te laten passen.
Benadrukken dat tijdens zwemmen de kammen niet bij elkaar worden gebruikt i.v.m. luizen. Sofie De
Bont zal Floor mailen zodat zij dit aan de leerkrachten kan doorgeven.
Het kriebelteam is op bijscholing geweest. Hercontrole vindt vanaf dit jaar enkel plaats in de
desbetreffende klas bij kinderen met luizen en niet meer met neten. Er werd altijd te uitgebreid
gecontroleerd. Levende neten zitten zo dicht op de hoofdhuid dat je die niet kunt zien, de neten die je
ziet zijn dus dood en kunnen geen kwaad.
Dit jaar moet er een duidelijke lijst komen van de kinderen met allergieën en wat ze als alternatief
mogen.
Jan ligt kort de nieuwbouw toe.

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 19 november 2019.
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