Verslag vergadering 05-10-2021
Aanwezig: Tess, Philippe, Katrin, Els, Isabelle, Sofie, Kristel, Glenn, Nathalie, Cyndi, Viki,
Christel, juf Katrien, juf Fleur
Verontschuldigd: Marie-Ann, Tom, Jolanta, Pieter
Verslaggever: Sofie
Follow-up – stand van zaken
Schoolrekening
Rekening met details doorgestuurd naar de ouders. Wel veel vragen van de ouders over
deze extra gegevens. Detail zal nu altijd meegestuurd worden.

Info vanuit de school
Boekenbeurs
Vrijdag 10 december is boekenbeurs bevestigd. Pardoes komt op school. Ze zetten
alles klaar. Van 14u tot 15u voor kinderen, van 15u tot einde voor ouders. De
bedoeling is dat kinderen eerst zelf rondkijken en dat de aankoop gebeurt samen met
de ouders.
zwemmen
Alle leerjaren komen aan bod om te gaan zwemmen. De nadruk ligt op 1 ste en 2de
leerjaar, de andere jaren gaan minder zwemmen.
Het valt op dat kinderen minder zelfredzaam zijn in het water omdat vb zwemles
heeft stilgelegen met corona.
#likeme
24 december komen 2 studenten naar school die de liedjes van Like Me komen
zingen.
Infoavond 22-02-2022 om 19.30u
Deze infoavond over veilig omgaan met internet gaat door in de Griffel.
Meerdaagse uitstappen
Op zoek naar een alternatief voor sportklassen. Wat met de prijs?
Wat met het busvervoer? Kan OV dit financieren?
Kunnen we er naartoe met de trein? Rekenen op vervoer van de ouders is moeilijk.
Bagage kan vervoerd worden door de gemeente.
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Eventueel een actie door de leerlingen om de uitstap zelf een deel te financieren, vb
soep verkopen, carwash, …
Een aantal leerkrachten gaan op prospectie naar zee om te gaan kijken wat daar de
mogelijkheden zijn.
Tip: vrijetijdspas: aan te vragen bij de gemeente voor iedereen die verhoogde
tegemoetkoming heeft bij het ziekenfonds.
Evaluatie infoavond KS + LS
Bedankt aan Marie-Anne voor het maken van het filmpje!
Bij leerkrachten leefde het dat de school precies niet veel doet. Dat de OV al de
activiteiten organiseert.
Misschien volgende keer duidelijker maken dat het om een samenwerking gaat. Vb
de chromebooks zijn gefinancierd door het mosselfeest en niet door de OV.
Quiz – School is cool! 20 novemer om 18.30u
- Thema: werktitel ‘school is cool!’
- 20 EUR per ploeg, max. 6 personen – drankkaart 10 EUR consumptie 2 EUR/4
EUR
- Wisselgeld: Pieter?
- Klaarzetten vanaf ’s middags: toog, doeken hangen, tafels en stoelen
klaarzetten, vanaf 12u: Sofie (na 14u), Viki, Els, Katrin (na 13u), Philippe, Tess,
Cyndi (na voetbal), Pieter
- Samenkomst ’s avonds om 18.30u – deuren open om 18u: wie? Sofie, Kristel,
Viki, Els, Katrin, Philippe, Tess, Cyndi, Nathalie, Pieter
- Verdeling van taken tegen volgende vergadering
- 3 prijzen: winnaars, beste drinkers, verliezers
- Vidisquare sponsort schermen en geluidsinstallatie
- Flyer is ontworpen
- Einduur: 23.30 à 0u
- Try-out: zondagmiddag 07-11-2021 om 14u
Hobbynamiddag: ideeën kleuteractiviteit?
Liesbet Slegers komt al naar school met vertellingen, dus geen optie.
Rond 300 EUR voor vb goochelaar of poppentheater
Iets interactief zoeken eventueel
Op zoek naar knutselmama’s
Wescoblokken – sportdienst – vervoer Griet Jacobs
Springkastelen, muziek, …
Nog verder uit te werken.
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Varia
Overnachting 2LO?
Van alle leerlingen zijn deze leerlingen de enige die niet blijven slapen op school. Ze
hebben 2 keer integratie 3KO en 1 LO gemist. Ze gaan er over brainstormen om in
een bepaald thema te blijven slapen op school. Het moet zinvol zijn. Kan niet bij de
integratie van 3KO en 1LO, omdat dit een concept is waar we niet graag aan
veranderen. De school garandeert niet dat dit zal doorgaan, maar er wordt zeker over
nagedacht.
Jumping
20 oktober 19.30u – uitreiking cheque Jumping – Populier: Viki en Els
Verdeling werkgroepen en engagement
Weinig engagement van de leden van de oudervereniging. Het gaat vaak om dezelfde
personen die komen helpen. Er zijn leden die bij verschillende werkgroepen zitten en
een aantal die in geen enkele werkgroep zitten. Dit is moeilijk. Vele handen maken
werk licht. Graag ieder voor zich te bekijken of ze nog kunnen deelnemen aan
bepaalde werkgroepen en of ze meer aanwezig kunnen zijn op activiteiten. Deze
worden tijdig doorgegeven, dus data zijn op tijd gekend. Dit maakt het voor iedereen
aangenaam om zich te blijven inzetten.
De volgende vergadering heeft plaats op MAANAG 8 NOVEMBER 2021 om 20u.
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