
 

 

	  
Verslag vergadering 13/01/2015 

	  

Aanwezig:	  	  
Leen	  Brône,	  Kris	  Croonenberghs,	  	  Christine	  Drumont,	  Johan	  Kestens,	  Elke	  Lauwers,	  Joris	  Maene,	  
Kristin	  Meersschaert,	  Veerle	  Poppe,	  Marie	  Roobaert,	  Els	  Struyvelt.	  
Juf	  Hilde,	  Juf	  Chris,	  	  juf	  Astrid,	  juf	  Lut,	  juf	  Karen,	  Juf	  Lisa	  
	  
Verontschuldigd:	  	  
Els	  De	  Backer,	  Kurt	  De	  Ronghé,	  Marjolein	  Magnus,	  Mark	  Dormaels,	  Alexandra	  Smolderen.	  
	  
	  

1. Goedkeuring verslag  

Het	  verslag	  van	  de	  vorige	  ouderraad	  (23-‐10)	  werd	  goedgekeurd.  

2. Mededelingen van de directie 

Er	  wordt	  gelukkig	  nieuwjaar	  gewenst.	  
	  
Infodoorstroming	  LBC	  en	  Schoolraad:	  
De	  begroting	  werd	  voorgelegd	  aan	  de	  Schoolraad.	  
Bouwdossier	  werd	  toegelicht.	  
	  
Fietsers	  Vero	  training.	  
Voor	  5	  en	  6	  zijn	  minstens	  4	  begeleiders	  nodig.	  
Voor	  4	  zijn	  er	  6	  nodig.	  
	  
Afwezigheden	  
Meester	  Dirk	  is	  tot	  eind	  januari	  afwezig.	  
Meester	  Herman	  voorlopig	  afwezig	  tot	  midden	  februari.	  
	  
Het	  6e	  studiejaar	  brengt	  15/1	  een	  bezoek	  aan	  BIM/SEM,	  16/1	  werken	  ze	  rond	  Damiaan	  actie.	  
	  
Recycleren	  
Juf	  Chris	  legt	  een	  voorstel	  voor	  aan	  de	  groep	  om	  elektrische	  apparaten	  en	  speelgoed	  te	  laten	  
recycleren.	  Een	  gespecialiseerd	  bedrijf	  plaatst	  een	  container.	  Dit	  brengt	  geld	  op	  voor	  de	  school.	  
Thema	  kan	  zin	  ‘Doe	  een	  grote	  lenteschoonmaak	  en	  help	  de	  school’.	  	  
Voorstel	  wordt	  unaniem	  goedgekeurd.	  
  

	  



 

 

	  

3. Werkgroep communicatie 

Ouderbetrokkenheid	  
Actiepunten	  
	  
1.	  
De	  cijfers	  mbt	  tot	  de	  deelname	  aan	  de	  infoavond	  vielen	  uiteindelijk	  nog	  mee,	  er	  is	  maar	  een	  kleine	  
groep	  waar	  inspanningen	  moeten	  gedaan	  worden.	  
	  
Er	  wordt	  gezocht	  naar	  een	  andere	  naam	  voor	  ‘infoavond’.	  
	  
Strookje	  meegeven	  met	  ‘ja	  ik	  kom’,	  ‘neen,	  ik	  kom	  niet’.	  
	  
Dit	  wordt	  verder	  uitgewerkt	  tegen	  de	  volgende	  vergadering.	  
	  
2.	  
Aan	  het	  begin	  van	  het	  schooljaar	  zou	  een	  lijstje	  meegegeven	  worden	  met	  activiteiten	  waar	  
betrokkenheid	  gepast	  is.	  Ouders	  zouden	  dan	  kunnen	  aanduiden	  waar	  ze	  kunnen/willen	  helpen.	  
Belang	  van	  engagement	  door	  iedereen.	  
	  
3.	  
Bewegwijzeringssysteem	  
Heeft	  invloed	  op	  de	  betrokkenheid.	  Uit	  te	  werken	  tegen	  de	  volgende	  vergadering	  (ook	  in	  het	  
donker	  leesbaar).	  
	  
4. Infoavond	  instappers	  
Iemand	  van	  de	  ouderraad	  zal	  een	  toelichting	  geven.	  
	  
Het	  cijfermateriaal	  wordt	  verder	  uitgezuiverd	  
Grootouderfeest	  (20/3).	  Doel:	  elk	  kind	  minstens	  1	  grootouder	  

4. Kerstknutsel 

 Succes.	  147	  aanwezige	  kinderen,	  28	  helpende	  handen.	  
Positieve	  reacties.	  
Nieuwe	  datum:	  12	  december	  2015.	  
Juf	  Hilde	  geeft	  de	  finale	  afrekening	  nog	  door	  (+-‐700€	  winst).	  
Het	  materiaal	  dat	  over	  was,	  wordt	  apart	  gehouden.	  
	  
Verbeterpuntjes:	  
Kerstmutsen	  goed	  in	  het	  zicht	  leggen.	  
Uitgang	  nog	  beter	  bewaken.	  
Bij	  de	  kleuters	  de	  juf	  vermelden.	  
	  

5. Wist-je-datjes 

De	  maandthema’s	  van	  januari-‐einde	  schooljaar	  voor	  SJB/PiusX	  en	  Veldenstraat	  worden	  
doorgegeven	  zodat	  de	  items	  op	  tijd	  op	  de	  facebook	  pagina	  en	  website	  kunnen	  verschijnen.	  
Het	  item	  staat	  of	  valt	  met	  een	  juiste	  timing…	  
Veerle	  Poppe	  schrijft	  de	  items.	  



 

 

6. Groene rugzak 

Kris	  Croonenberghs	  licht	  dit	  thema	  toe.	  
In	  praktijk	  om	  te	  zetten.	  
Werkgroep:	  Elke,	  Kris,	  Elmar,	  Peter.	  
Werken	  met	  een	  symbool.	  	  

7. Fluo actie 

Kinderen	  gaan	  hier	  bewust	  mee	  om.	  
Zelfs	  4-‐5-‐6	  doen	  goed	  mee!	  
Vermoedelijk	  speelt	  de	  Bobbejaanactie	  wel	  mee…	  

8. Sneeuwklassen 9.  

De	  sneeuwklassen	  zijn	  goed	  verlopen.	  Fijne	  klassen,	  geen	  ongelukken.	  
	  
Tweedehandskleding	  
Er	  wordt	  een	  briefje	  meegegeven	  aan	  de	  6des	  waarin	  wordt	  gemeld	  dat	  er	  kleding	  kan	  aangeboden	  
worden	  op	  de	  website	  van	  De	  Parel.	  Dit	  lijstje	  zal	  online	  gezet	  worden	  aan	  het	  begin	  van	  het	  
schooljaar	  2015-‐2016,	  zodat	  de	  leerlingen	  die	  dan	  in	  het	  6de	  zitten,	  tweedehands	  skikleding	  kunnen	  
kopen	  aan	  een	  voordelige	  prijs.	  

	  

9. Wist-je-datjes 

 De	  maandthema’s	  van	  januari-‐einde	  schooljaar	  voor	  SJB/PiusX	  en	  Veldenstraat	  worden	  
doorgegeven	  zodat	  de	  items	  op	  tijd	  op	  de	  facebook	  pagina	  en	  website	  kunnen	  verschijnen.	  
Het	  item	  staat	  of	  valt	  met	  een	  juiste	  timing…	  
Veerle	  Poppe	  schrijft	  de	  items.	  	  

10. Diversen 

Ouderraad	  foto	  
Aan	  de	  bruine	  poort	  hangt	  nog	  een	  foto	  van	  de	  groep	  van	  2013-‐2014.	  Te	  vervangen.	  
	  
Schoolfeest	  
Op	  31	  mei	  is	  er	  het	  schoolfeest	  (thema:	  Tomorrowland	  festival	  met	  kraampjes	  ).	  Leen	  en	  Kristien	  
trekken	  de	  organisatie	  van	  de	  catering	  vanuit	  de	  ouderraad.	  
1	  foodcorner	  
1	  drankencorner	  
	  
Er	  zijn	  dansjes	  van	  de	  onderbouw.	  
De	  bovenbouw	  zullen	  standjes	  en	  activiteiten	  mee	  bemannen.	  
Er	  zijn	  eetstanden	  met	  frietjes	  en	  curryworsten	  en	  hamburgers.	  
Er	  zullen	  ijsjes	  zijn.	  
Tombola.	  
De	  ouders	  mogen	  verkleed	  komen.	  
	  
Quiz	  
1e	  week	  maart:	  test	  
	  
Paasontbijt	  
Gaat	  door	  op	  6	  april	  (Paasmaandag)	  



 

 

Begin	  februari	  eerste	  meeting.	  
Team	  dat	  zeker	  al	  wil	  meedoen:	  Elke,	  Leen,	  Els,	  Christine,	  	  
Veerle	  stuurt	  uitnodiging	  naar	  ouderraad	  om	  na	  te	  gaan	  wie	  verder	  in	  het	  kernteam	  wil	  	  
helpen	  met	  de	  organisatie.	  

	  

11. Volgende vergaderingen ouderraad 

	   2	  maart	  
4	  juni	  

	  


