
	  

Verslag	  vergadering	  02/12/2013	  

Aanwezig:	  
	  

1. Goedkeuring	  verslag	  
Verslag	  	  	   Het	  verslag	  van	  5-‐11-‐2013	  	  werd	  goedgekeurd.	  

	  
	  

2. Kerstparels	  
	   Kerstparels	  is	  een	  iets	  ander	  concept	  dan	  de	  ‘Kerstevocatie’,	  gaat	  breder.	  

Dit	  evenement	  vindt	  plaats	  in	  de	  Posthoorn	  en	  in/aan	  de	  kerk,	  met:	  
Verschillende	  standjes	  catering	  
Verschillende	  standjes	  kerstmarkt	  
Voorstelling	  in	  de	  kerk	  
	  

Om	  19u	  is	  er	  de	  voorstelling	  in	  de	  kerk	  (kinderen	  kunnen	  enkel	  voorstelling	  volgen	  indien	  kaart	  
aangekocht	  +	  begeleid	  door	  ouders).	  
1e	  studiejaar	  werkt	  mee	  aan	  vertoning,	  samen	  met	  muzikanten	  (kinderen),	  koor	  (kinderen	  en	  
koor	  bestaande	  uit	  ouders).	  
	  
Ouders	  worden	  gevraagd	  om	  mee	  te	  helpen.	  
Voormiddag:	  klaarzetten	  zaal	  (leerkrachten	  +	  leerlingen)	  
Namiddag	  15u:	  indien	  mooi	  weer,	  wordt	  alles	  buiten	  klaargezet	  (leerkrachten	  +	  ouders)	  
	  

3	  cateringplaatsen:	  
1. Hot	  dogs	  +	  soep	  +	  wafels	  
2. Gluhwein	  +	  jenever	  +	  chocomelk	  (gewoon	  en	  deluxe)	  
3. Frisdranken/koffie/thee/Duvel	  

Prijzen:	  1,5€,	  2€,	  2,5€	  
	  

Eerste	  shift	  helpers-‐tappers:	  17u15	  (17u45	  moet	  alles	  ‘drinkbaar’	  zijn)	  
	  
Shift	  17u15-‐19u:	  ouders	  die	  helpen	  en	  willen	  naar	  de	  vertoning	  in	  de	  kerk	  gaan,	  krijgen	  
voorbehouden	  plaatsen.	  
	  
Tijdens	  de	  vertoning:	  minimale	  shift.	  
	  
20u	  Avondshift.	  
	  
Zichtbaarheid	  van	  helpers:	  oranje	  attribuut.	  
	  



Nog	  te	  checken:	  toezicht	  aan	  2	  poorten	  
	  

	  

3. Werkgroep	  Quiz	  
Feedback	   Vragen	  zijn	  rond.	  	  

Er	  is	  nog	  een	  vergadering	  gepland.	  
De	  inschrijvingen	  zijn	  geopend.	  

	  

4. Werkgroep	  Kerstknutsel	  
Feedback	   Organisatie	  loopt	  vlot:	  werkjes	  zijn	  geselecteerd	  (7	  verschillende	  items),	  de	  kinderen	  

werden	  op	  maandagochtend	  2-‐12	  uitgenodigd	  in	  de	  klas	  (door	  Leen,	  Christine	  en	  Veerle),	  
inschrijvingen	  via	  briefje	  in	  boekentas	  en	  op	  website.	  
Op	  9-‐12	  is	  een	  algemene	  repetitie	  gepland	  zodat	  helpende	  mama’s	  alles	  in	  de	  vingers	  
krijgen.	  
	  

	  

5. Werkgroep	  Verkeer	  
Feedback	   Tot	  vorig	  jaar	  was	  er	  een	  heel	  actieve	  werkgroep	  met	  Wim	  en	  Geert.	  

Nu	  is	  er	  een	  nieuwe	  groep,	  die	  ook	  uitgebreid	  werd	  met	  het	  thema	  milieu.	  
Mar	  Kregting	  is	  trekker	  (andere	  leden:	  Stefaan	  Van	  Damme,	  Lieve	  Vlaeminck,	  
Johan,	  Kurt	  DR).	  
	  
Issues:	  
Heraanleg	  station	  
Heraanleg	  Plaisance	  plein	  
Heraanleg	  Brusselsesteenweg	  (start	  maart	  2014)	  
	  
Initiatieven:	  
Ouders	  overtuigen	  om	  met	  de	  fiets	  te	  komen	  dmv	  

Januari:	  pitstop	  met	  koffie	  (info	  naar	  ouders	  toe	  met	  komende	  
aanpassingen)	  
In	  december	  tijdens	  oudercontact	  wordt	  er	  reeds	  een	  trial	  gedaan	  ‘Staat	  
jouw	  kind	  straks	  ook	  stil?’	  
	  

Fietsenstalling:	  verbouwing	  turnruimte,	  hierdoor	  zal	  stalling	  veel	  kleiner	  worden	  
Naar	  schoolbestuur	  gaan	  om	  alternatieven	  te	  zoeken.	  
	  
Met	  verhuis	  van	  de	  leerlingen	  van	  het	  derde	  leerjaar	  naar	  de	  Veldenstraat	  is	  al	  een	  
gedeeltelijke	  oplossing	  voor	  dit	  probleem.	  

	  
	  

	  

6. Openstaande	  punten	  

Schooluitstappen	  
en	  zichtbaarheid	  
	  

Ondertussen	  is	  er	  een	  vergadering	  geweest	  met	  de	  leerkrachten	  over	  
schooluitstappen	  en	  zichtbaarheid.	  
Reacties:	  
‘Moeten	  we	  nog	  op	  schoolreis?’	  
‘Moeten	  we	  nog	  naar	  een	  pretpark	  à	  la	  Plopsa?’	  



Er	  is	  gekeken	  naar	  alternatieven:	  begeleiding	  van	  ouders,	  maar	  ‘een	  schoolreis	  is	  
toch	  speciaal	  voor	  kinderen’.	  
Voorstel	  2014:	  Paridaisa:	  hier	  kun	  je	  kinderen	  niet	  zo	  maar	  loslaten,	  is	  veel	  te	  
groot,	  werken	  met	  een	  dooschuifsysteem.	  
Sowieso	  zullen	  kinderen	  ‘gelabeld’	  worden	  (ipv	  stylo	  GSM	  nummer	  op	  arm).	  Dit	  
kan	  ook	  op	  een	  ludieke	  manier	  voorbereid	  worden	  in	  de	  klas.	  
	  
De	  beslissing	  is	  genomen	  om	  niet	  meer	  naar	  Plopsa	  te	  gaan.	  De	  veiligheid	  kan	  niet	  
gegarandeerd	  worden.	  

	  

7. Varia	  
Algemeen	   -‐ Wijnproefavond:	  organisatie	  na	  Kerstparels,	  in	  januari.	  

-‐ Mededeling	  directie:	  het	  breien	  en	  haken	  blijkt	  een	  heel	  succesvolle	  activieit	  
te	  zijn	  geweest	  

8. Volgende	  vergadering	  
Agendapunten	  
	  
Datum	  

	  
	  
13	  februari	  2014	  

	  


