VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD ‘DE VERREKIJKERS’ 27 oktober 2015

Aanwezig: Juf Hélène, Juf Hilde, Anja, Dominique, Joke, Orinda, Karen, Tine, Didier,
Kristof, Piet, Pieter, Tommy, Stijn
Verontschuldigd: Agendapunten:
1. Goedkeuring vorig verslag:
Geen opmerking of vraag. Het verslag is goedgekeurd.
2. Nieuws uit de school:
Juf Hilde verklaart dat alles geschilderd werd.
Er zijn al 17 peuters ingeschreven om in het volgend schooljaar te starten. Er is
een stop voorzien op 24 peuters. Dus de toekomst is verzekerd voor de school.
3. Schooltuin:
 Stand van zaken:
Door de slechte weersomstandigheden is het plaatsen niet doorgegaan op de
voorziene dag. Er wordt afgesproken om op 9 april terug te proberen om 7u30.
We hebben geen oproep nodig naar extra volk, maar zijn wel welkom.
De leerkrachten zouden graag een groter stukje grond hebben voor moestuin
dan hun 2x 1m². Kristof zal een stuk grond van 6m² voorbereiden op
aangeven van de leerkrachten op 9 april. Een wilgentipi kan ook al geplant
worden.
 Planning.
9 april om 7u30.
4. Veiligheid rond de school (SHE-werkgroep)
De octupuspaal is geïnstalleerd en een paaltje geplaatst ter hoogte van het
verkeerskussen.
Het verhinderen van op de oprit te rijden van de school kan gebeuren door
verschillende hekjes: Omega, U-vormen, paaltjes, bloembakken, … Er is veel
mogelijk. Het moet ook dienen om de kinderen te beletten om in 1 beweging op
de rijweg te belanden.. We moeten rekening houden dat de brandweer ten alle
tijden en gemak op de speelplaats kunnen rijden.
De gemeente zal een overzicht geven naar alle mogelijkheden.
De ouderraad bevestigt nog eens tov de gemeente dat we opteren voor een
éénrichtingsstraat. Proefopstelling zal duidelijkheid moeten brengen en
problemen aanduiden.
Het chaotisch parkeren is ontstaan door onduidelijkheid. We zullen duidelijkheid
brengen door een toelichting door bevoegde mensen in de SHE-werkgroep.
Algemene oproep om mensen al attent te maken op hun onveilig gedrag.

Een sensibilisering wordt nog opgezet.
5. Opstart ontbijtpakketten + digitalisering reservering met betaling
Didier stelt zijn formulier voor: iedereen keurt dit goed. De mailadressen krijgen
we van Juf Hilde morgenvroeg.
Het probleem van de data van de ene database in de andere te transporteren
wordt later bekeken door Piet en Didier.
Op 30 maart komt de werkgroep bijeen en zal de data van inschrijving digitaal en
de rondgang allemaal bepalen en uitwerken.
6. Opstart FiHD (+Quiz)
Het is een Feest voor en door kinderen. Het feest moet worden voorbereid.
De tent moet gereserveerd worden en de Kleine Kluis ook. Reclame moet ook al
bekeken worden.
De leerkrachten laten weten dat er volgend jaar ook een musical zal gespeeld
worden door de leerlingen. De leerkrachten zullen hun best doen om een mooi
dansje voor te bereiden, ook al zal het dit jaar zwaarder zijn.
De andere agendapunten 7, 8 en 9 zijn wegens tijdsgebrek niet behandeld.
WERKGROEP ONTBIJTPAKKETTEN WOENSDAG 30 maart bij Anja
QUIZ, Beker van de Burgemeester: DONDERDAG 31 maart
ACTIE TUINWERKEN: ZATERDAG 9 april om 7u30
VOLGENDE VERGADERING: WOENSDAG 11 mei

