Verslag vergadering 07-11-2017
Aanwezig: Philip, Ilse, Penny, Glenn, Viki, Sofie, Jolanta, juf Sofie, juf Elke,
Christel, Annick, Marie-Ann, Pieter
Verontschuldigd: Mireille, Cyndi
Verslaggever: Sofie
Dankjewel voor het opruimen van het materiaal
Het kot is veranderd in een berging! Knap gewerkt! Bedankt!
Tafels en schragen: schoolfeest en grootouderfeest opschrijven met
alcoholstift. Zo kunnen we zien wat er weg mag en wat niet.
Kruiwagen: platte band. Kan hier een band in gezet worden dat niet plat kan
(volle band)
Poortje Kortestraat: poortje stond open toen we gingen opruimen. De afspraak is
dat zij het poortje vastdoen. De mensen die daar wonen, zorgen voor dat poortje
en hebben daar de sleutel. Zal nog eens gemeld worden.
Evaluatie mosselfeest
Penny was aanwezig vanuit de oudervereniging. Het was heel goed. Zondagmiddag
was er een probleem met de helpers en de gas. De fles kon zoveel gasbekkens
niet aan. De gasbekkens zijn nieuw vandaar. Zondagavond was het probleem al
van de baan door de gasbekkens lager te zetten.
Er moet een nieuwe kabel gebruikt worden voor het mosselfeest. Omdat de
inductiekookplaten nogal veel verbruiken.
Melding dat kinderspaghetti vegetarisch is. Nagaan of de kinderspaghetti kan
gemixt worden.
Zwarte schorten hebben 1 grote zak vooraan. De vraag werd gesteld om een
muntjeshouder te gebruiken.
Voorstel om in de kelder een wasmachine te zetten om de schorten en T-shirts
te wassen. Als er iemand een wasmachine te geef weet, mag dat altijd gemeld
worden.
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Laptops werden al aangekocht van de opbrengst van het mosselfeest. Een aantal
zijn al in gebruik.
Scannen doortrekken naar de middag
Elke gebruikt de scanner voor de naschoolse opvang. Deze scanning zal dan ook
gebruikt worden voor ’s middags. Wat verandert er op januari: scannen.
ZILL – Zin in leren! Zin in leven!
Dit is het nieuwe leerplanconcept voor het katholiek onderwijs. Vanaf 01-092018 zal dit leerplanconcept de huidige leerplannen voor het basisonderwijs
vervangen. In Zin in leren! Zin in leven! Worden de leerinhouden geordend in
ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s. Die thematiseren de
harmonische ontwikkeling van kinderen.
Vermoedelijk 01-09-2018 stappen we er in.
ON – Ondersteuningsnetwerk
Scholen voor gewoon onderwijs bepalen, samen met CLB en ouders, de
ondersteuningsnoden. De scholen leggen hun vragen tot ondersteuning voor aan
het ondersteuningsnetwerk. Scholen voor buitengewoon onderwijs staan in voor
de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en schoolteams.
Het project loopt. Als team meerwaarde ondervonden. Leerkrachten uit
buitengewoon onderwijs die tips geven. Een heel mooie samenwerking.
Grootouderfeest
Grootouderfeest op 19 en 20 december. Juf elke is ter vervanging van juf Lotte.
Zij doet de 1/5 loopbaanonderbreking van de andere juffen.
4 helpers zijn nodig. Ilse maakt de planning op en laat nog iets weten.
Foto’s trekken tijdens grootouderfeest: Sofie
Thermossen voor thee en koffie zullen opnieuw gebruikt worden.
Traktatie voor de grootouders wordt voorzien.
Tafels en stoelen al klaarzetten zodat iedereen een plaats heeft.
Werkgroep verkeer
Paadje achter directie: bomen uitgedaan, zodat bergplaats voor fietsen groter
wordt.
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Kienavond
Leerkrachten hebben alle gaatjes gevuld op de helperslijst.
1000 hapjes ongeveer vorig jaar. Het was veel te snel op.
8 dozen van alle hapjes in plaats van 5 dozen.
140 hotdogs waren vorig jaar voorzien. Aantal blijft behouden.
30l soep was ook op. Er wordt 50l voorzien.
3 dozen van alle chips. Hiervan worden 4 dozen voorzien.
Drank: Tonic, Kempisch Vuur worden geschrapt.
Penny vraagt na of er extra stoelen mogen meegepakt worden qua verzekering.
Alle tafels en stoelen van de hele Populier mogen gebruikt worden. Ook die boven
staan.
Kassa’s staan aan de deur over de toiletten. Daar worden de deuren opengezet,
zodat er een betere doorstroom is.
Er worden 8 hapjes per soort geserveerd.
Er zijn 15 garcons.
Prijzen worden verdeeld per tafelblok voor de prijzen van de persoon links en
rechts van de winnaar.
Kinderprijs: het kind rechts en links wint een prijs. Indien 1 kind per tafelblok,
dan wordt er per rij gekeken.
Annick zal de tafelstaanders groen spuiten of een kleur dat opvalt.
Zaterdag klaarzetten vanaf 10u of later wanneer past.
Deuren open om 18u. Helpers zijn aanwezig vanaf 17.30u.
Penny is bezig met de kaarten te digitaliseren. Dit is nog niet klaar, want er is
veel werk. Dit jaar gaan we met het gewone systeem werken. Tegen volgend jaar
kunnen er nieuwe kaarten gemaakt worden. Deze worden ingezet in Excel.
Sint
De Sint komt! Verwelkoming door de Sint. Kinderen staan op de stoep.
Kinderen moeten voor de Sint een kleed maken. Deze is gaan vliegen op het schip.
Kerstdrink
Flyer ter aankondiging van de kerstdrink. Deze wordt meegegeven na de Sint.
Penny bezorgt de bestaande flyer aan Philip om een ontwerp te maken.
Ilse is verantwoordelijk voor de kerstdrink. Deze wordt verder besproken in de
volgende vergadering.
Kerstdrink: om 13u klaarzetten en de kerstdrink begint 14.15u tot 15.10u.
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Varia
Uitlenen van materiaal
KVLV van Viersel stelde de vraag om het materiaal van de kien uit te lenen.
Wat doen we met uitlenen van materiaal? Zo moet de discussie niet altijd
opnieuw gevoerd worden.
Klein materiaal wordt niet verhuurd aan verenigingen buiten Pulle.
Koeltoog wordt verhuurd als het contract van de zaal verhuurd wordt door een
lid van de oudervereniging of ouderraad of een leerkracht of iemand van het
schoolteam.
Verenigingen van Pulle mogen kosteloos huren.
Verenigingen buiten Pulle kunnen tegen een huurprijs materiaal ontlenen met
waarborg.
Prijzen worden bekeken door Philip en dan wordt deze opgelijst.
Ouderverenigingen scholengroep en Zandhoven mogen gratis huren. Als ze zelf
huurprijs vragen, dan doen wij dit ook.
Voorlezen in de klas
Moet volgend jaar in oktober in de agenda. Nu is de werkgroep al bijeengekomen
en is de planning al gemaakt. Het idee om ouders te laten voorlezen in hun kind
hun klas wordt voorgelegd door juf Sofie bij de andere leerkrachten.
Kindergemeenteraad
Genoeg toezicht houden als er campagnes gevoerd worden op de speelplaats.
Kinderen voeren woensdag campagne en donderdag stemmen ze. Er zal voldoende
toezicht gehouden worden tijdens de campagne.
Veilig verkeer Zandhoven
Vraag aan Gemeente om Kloosterstraat enkelrichting te maken. Philip zal hier
achter horen. Eventueel bespreken met Joris Geens en Rudy Willems.
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