verrekijkers@grijsloke.be

VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD ‘DE VERREKIJKERS’ 3 februari 2016
Aanwezig : Dominique, Juf Hilde, Joke, Karen, Didier, Filip, Kristof, Piet, Stijn, Tom,
Tommy,
Verontschuldigd : Anja, Orinda, Pieter
Agendapunten :
1. Goedkeuring vorig verslag:
Het vorig verslag is goedgekeurd.
2. Nieuws uit de school:
De afwerking van de klaslokalen: de schilderwerken worden uitgevoerd in de
lege leslokalen, zorglokalen, leraarskamer, directiekamer, sportzolder. Het
verven van de sportzolder duurt langer dan het krokusverlof. De kinderen van het
lagere gaan met de bus naar de sporthal, de kleuters kunnen sporten in de lege
leslokalen of buiten.
Blower-test, test die nodig is om de school het label ‘passief’ te geven was
positief. De volgende financiële storting zal dan ook binnenkort gebeuren.
De bestikkering van de afsluithekken wordt binnenkort uitgevoerd.
Op de voorleesdag wordt de prijs uitgereikt omwille van de nominatie door het
Davidsfonds.
3. Schooltuin – werkgroep tuin
De valtegels zijn bijgeplaatst. Voor de afwerking moet er nog een halve dag met
een 5 à 6 man gewerkt worden. 20 februari te starten om 8 uur. Waldo zorgt nog
voor veiligheidsdoppen.
4. Speelstraat/kiss & ride zone – werkgroep SHE.
Er was een hele discussie met de voor- en nadelen. De resultaten van de
enquête werden zeer volledig en punctueel opgesomd en toegelicht door Juf
Hilde. De slotsom is dat de gemeente Anzegem zijn taak zeker zal moeten
opnemen en de schoolstraat met de gevolgen zeer goed zal moeten
onderzoeken. Toch durven we opperen dat we voor een éénrichtingstraat zouden
opteren in tijdszone. Hoe dit praktisch uitwerken, zal ook van de gemeente
afhangen.

5. Sponsoring
Dit punt werd op de agenda gezet voor de vernieuwde aanpak op te volgen. Juf
Hilde deelde haar bezorgdheid over de sponsoring naar de scholen toe. Worden
dezelfde mensen niet aangesproken om de Boerderijentocht te sponsoren en de
school ‘De verrekijker’? De ouderraad wil erop wijzen dat we dezelfde
bezorgdheid delen voor de sponsoring voor de Ouderraad. Toch willen we
zeggen dat de sponsors er commercieel anders over denken om een ouderraad
te sponsoren dan een boerderijentocht. Het is meer een én verhaal bij
ondernemers dan een dubbele vraag. Maar we zullen in de volgende vergadering
een antwoord formuleren.
6. Elektrische overschrijving en digitale reservatie uitwerking.
Didier zal dit uitwerken tegen de volgende vergadering.
7. De voordracht Leren leren
Deze gaat door op 8 maart om 19u. Het is voor de 5de en 6de leerjaar bedoeld.
Alles is geregeld en in orde.
8. Folder Quiz reclame
We moeten meer quizgroepen aantrekken dan enkel de groepen van de Beker
van de Burgemeester. Piet maakt deze folder op. We kunnen al reklame maken
op de boerderijentocht. Deelnemen aan andere quizzen is ook nodig.
9. Evaluatie Kerstnacht.
De versiering van de boom zal volgend jaar door de ouderraad gebeuren. De
locatie voor volgend jaar is ook ok. Veel volk en goede sfeer. MAAR: Winst is niet
in verhouding. Er moet meer gevraagd worden voor een cola. Snacks goed idee,
maar volgend jaar zoeken naar meer sneukelvorm. Speelgoed moet opgeborgen
zijn, afsprakenmoeten er gemaakt worden rond het poetsen, de bergruimte, …
De opkuisvoormiddag was echt gezellig en een meerwaarde.
10. EK voetbal
Duidelijke afspraken zijn nodig.
11. Toekomst: mogelijke benodigheden voor het ontdubbelen graadsklassen.
Juf Hilde verzekert ons dat er materiaal genoeg: stoelen, lessenaars, kasten,
12. Varia
12.1.
12.2.

FIHD zaterdagnamiddag
Geen actie meer: Quiz op de avond uitbreiden. Zie eerder in verslag
Vrijwilligersavond
Op 4 maart maakt iedereen zich vrij. Partners zijn ook welkom. We
gaan daar als groep.

12.3.

12.4.

12.5.

Grootoudersfeest
4 jarenplan is goedgekeurd en budget voor Clown ook. Ouderraad
betaalt.
Werving nieuwe leden.
Iedereen hoort eens rond en maakt mensen warm voor de vraag die
gesteld zal worden. We moeten zorgen voor geleidelijke instroom en
uitstroom.
Groot toestel voor in de tuin
Iedereen kijkt uit voor een idee.
Data Quiz Beker van de Burgemeester:
6 april; 24 juni; 24 september en 22 oktober

