Ouderraad 25 november 2021
Agenda 2021-2022:
Wo

1/09

eerste schooldag

ma

20/09

Ouderraad 1

zo

03/10

VM: Trefbaltornooi
15u-17u: Meet en Greet Ouders jongste
kleuters

do

21/10

Ouderraad 2

vrij

19/11

ACTIVITEIT 1: QUIZ -AFGELAST :(

do

25/11

Ouderraad 3

vrij

17/12

Kerstmarkt

ma

17/01

Ouderraad 4

di

08/03

Ouderraad 5

za

12/03

ACTIVITEIT 2: Kinderfuif/foodtruck

vrij

18/03

SALU

di

19/04

Ouderraad 6

zat

23/04

Monnekesdag

vrij

24/06

Ouderraad 7

tba

juni

Receptie 6de jaar

TBC

Groen & klusjesdag

Verslag (digitale) vergadering
Aanwezigen:
(Lies)Bet Boone, Elisabeth Craenen, Ineke De Lens, Axel Verhoeven, Dimi Hertoghs,
Vincent Mees, Valerie Verbeeck, Michiel De Mol, Johan De Herdt, Xavier Gys, Mathijs Buts,
Elke Roovers, Nathalie Verbraecken, Karen, Geoffrey Tombeur, Peggy De Laet, Fran
Deprez, Thomas De Backer, Jan Claus, juf Karlien, juf Kristel, juf Marlies
Afwezig:
Janice Van Deun, Isabel Gibon, Bart Thieleman, Kim Laeremans, Thomas Fallentheyn, Anja
Veekemans, Sarah De Schepper, Karroo Brion, Nick Markie

Goedkeuring verslag OR2
geen opmerkingen

Stavaza corona op school
-

1 kleuterklas gesloten
heel wat afwezigheden
kinderen eten terug in de klassen
vrijdag noodsituatie door uitvallen bijkomende leerkracht, Mathijs en Valerie
geholpen en helden van de dag :)

Toelichting Koalatest bij de kleuters
-

-

Tot vorig jaar Salto-toets, maar die was geen meerwaarde (taalvaardigheid)
afgenomen in 3de kleuterklas, doel taalvaardigheid 5-jarigen screenen
woorden visueel, verbaal of contextgerelateerd gebruikt, op voorhand ook inschatting
door juf
3 zaken:
- iets doen op basis van een mondelinge opdracht
- zoekopdracht op prent
- Kiesopdracht
geen toelatingsproef, maar als er iets niet ok is, kan er nog geremedieerd worden
hele tijdsinvestering
resultaten nog niet in detail bekeken, maar lijken wel goed

Resultaat bevraging leden ouderraad ivm vernieuwing rapport
-

-

11 mensen gereageerd
nog niet echt verwerkt, maar meesten vinden opbouw rapport goed (bv. persoonlijke
toets), gebruik van gezichtjes deels positief (vooral bij de eerste graad), deels
negatief onthaald. Volgens een aantal zouden ze gecombineerd moeten worden met
cijfers. Ook over het gebruik van gemiddelden/meridianen was geen consensus.
Hiermee zal nog verder aan de slag gegaan worden (ev. ook ruimere bevr
aging).

Kerstevent
-

lampionnenwandeling langs Kapellekesbos
voor gemeente mocht het voorlopig doorgaan
maatregelen: CST, bubbels, mondmaskers,...
kinderen lampjes geknutseld
standjes:
- stand tekeningen kerstverhaal
- aan kapellekes: kerstkoor

-

-

iets verder oprit: drankstandje OR (warme choco, glühwein, water, ev.
jenever)
- school: wafeltjes
hulp OR:
- drankstandjes uitbaten
- hulp bij start : CST scannen, wafeltjes uitdelen
- standje klaarzetten: 14u-16u30
- Fran helpt spullen verzamelen op school, Nathalie zoekt info over bekers op
- lichtjes op batterijen?: Kristel heeft een lamp…
- helperslijst wordt opgesteld en naar leerkrachten en ouderraad gestuurd

Alternatieve datum Quiz?
-

afwachten en datum zoeken

Voorstel Zweminstuif
-

veel kinderen vonden het te kort en heel leuk
speelgoed in het water is nogal mager voor de oudsten
eventueel iets spectaculairs huren en zwembad afhuren voor school en op andere
moment enkel voor onze school (of ev. toch ook voor andere scholen?)
bedenking: alle kinderen moeten dan wel kunnen deelnemen
tegen volgende ouderraad meer over nadenken en concreter voorstel

Varia
-

werkgroep klusjes maakt whatsapp-groep en komt samen voor eerste klusjes op
speelplaats (kapotte zaken afbreken, snoeien,...)
contactenlijst
doelen acties OR: nieuw bord voor juf Katrien, speeltuin
eerste factuur voor bosklassen: geen totaalbedrag, komt op volgende groene brief
opbrengst sponsortocht? ca. 7000€ Bedoeling was om het bedrag 50/50 te verdelen
naar de twee doelen, maar contact met de Luikse school is tot noch toe niet gelukt,
dus dat valt af te wachten. Rond Sri Lanka is er al duiding geweest, is ook de
bedoeling voor situatie Luikse school, maar moet nog bekeken worden wat er kan
(na contact met de school in kwestie). Er zijn zeker mensen van de ouderraad bereid
om hieraan mee te werken (bv. ikv uitwisseling, duiding problematiek,
communicatie,...).

Werkgroepen:
-

Quiz:
-

25 ploegen ingeschreven, max. 27
taken verdeeld
logistiek in orde
ipv veel prijzen, geld naar resp. klas

-

-

Meet en Greet kleuters:
- springkastelen konden niet
- maar toch geluk met het weer
- goed concept
- ongeveer een derde niet op komen dagen, drank te ruim ingeschat, kan
hergebruikt worden voor bv quiz
Kerstmarkt:
- eerste vergadering werkgroep leerkrachten moet nog komen.
werkgroep vergroening komt in november samen 24/11 (zie onder)

Inventaris opmaken
Kan gebeuren: Xavier en Valerie pakken dit op.

Events en werkgroepen
●

●

●

●

●

Meet en Greet Ouders jongste kleuters 03/10 15u-17u
○ Kim
○ Elke
○ Karroo
Quiz vrij 19/11 - uitgesteld
○ Xavier
○ Mathijs
○ Thomas F.
○ Geoff
○ Thomas D.B.
○ Sarah
○ Veronique
○ Dimi
Kerstmarkt 17/12: nieuw concept: lampionnentocht?
○ Karen
○ Karroo
○ Ineke
Salu: vrijdagavond 18 Maart 2022
○ Bart
○ Axel
○ Vinnie
○ Elisabeth
○ Isabel
○ Veronique
(Kinder-)fuif/foodtruck 12/03
○ Xavier
○ Isabel
○ Peggy
○ Elisabeth
○ Janice
○ Kim

●
●

●

○ Liesbet
○ Nathalie
Monnekesdag 23/4
○ ???
Receptie 6de lj. (juni 2022)
○ Valerie
○ Janice
○ Mathijs
○ Elke
○ Fran
Speelplaats herinrichting/vergroenen en klusjes
○ Thomas D.B.
○ Fran
○ Johan
○ Jan
○ Michiel

Klusjes
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

Toelichting door Els Fias van de preventiedienst Vorselaar over
speeltuinen/speelplaatsen aan de werkgroep klusjes/vergroening op Di 24/11
19u refter 4/5/6 is niet kunnen doorgaan (corona). Wordt verschoven naar een
andere datum. Ideeën en vragen kunnen alvast doorgestuurd worden
(verzameld via Michiel)
berg: te zandig
renovatie zandbak
trein afbreken en op termijn vervangen
basketbalring verlagen
klimmuur: plaat moet vervangen worden… Axel en Johan trekken
Gras in speeltuin (Thomas De Backer zoekt mee)
houten piramide voor kleuterspeeltuin…
de broodbakken van de kleuters: eventueel bak op wieltjes 61x82x46, door kleuters
te trekken.
Liesbet vraagt na op haar school of lln zoiets kunnen maken
Zithoek voor leerkrachten van paletten

