VERSLAG OUDERRAAD 25 september 2019
Aanwezig: Bart (directeur), Dirk, Ward, Veerle, Inge, Wim, Gert en Annelies
Verontschuldigd: Alona, Tom en Philippe

1. Goedkeuring vorig verslag van 19 mei 2019.

2. Kennismaking en voorstelling ouderraad.
Wij verwelkomen een aantal nieuwe ouders.

3. Feedback
Modernisering 1ste graad
Een woordje uitleg over de modernisering van het eerste jaar (het maken van gemengde
klasgroepen, een uurtje extra, project flex). Bewuster kiezen voor Latijn met als doel een bredere
eerste graad te krijgen. Men verwacht een positief effect. Er komt een interne evaluatie binnen
een paar weken, de eerste indruk is positief. Bart vraagt om feedback ook van de ouders en gaat
dit puntje verschillende keren op de agenda plaatsen.
Smartschool
Nu zitten we nog in de opstartfase, moeten nog aan werken en zoeken. Smartschool heeft veel
mogelijkheden. De overgang van SOL naar Smartschool is goed verlopen.
Lichtvis
Tevreden over de samenwerking met Lichtvis. Alles is goed verlopen en men voorziet een
blijvende evaluatie. De prijs voor boeken is over het algemeen gestegen. Op de schoolrekening
nemen de boeken een serieuze hap. Wanneer de prijzen tussen Lichtvis en Idink vergeleken zijn,
is gebleken dat Lichtvis over het algemeen goedkoper is, rekening houdend met de verkoop van

de boeken op het einde van het jaar.

4. Programma 2019-2020
Halloweenwandeling op 22 oktober
Wim en Annelies hebben tijdens de bijzondere raad, het voorstel van Dirk om ook een act tijdens
de Halloweenwandeling te doen, voorgesteld en hier werd positief op gereageerd. Wim stuurt
nog een mailtje voor helpende handen bij de voorbereiding en uitwerking. Annelies zorgt voor
soep voor na de wandeling.
XIU-actie
28 november is onze eerste telling. Iedereen kijkt of hij/zij dan kan vrijhouden. Bart geeft de
datum door aan mevr Arnouts. Eventueel zorgen we voor een beloning, dit kan enkel wanneer
we met voldoende zijn.
Kerstbar 19 december
We maken een werkgroep om deze kerstbar voor te bereiden. Wim stuurt een mailtje naar Tinne
Jaspers om te horen wat er allemaal van school beschikbaar is en daarna kunnen we verder alles
praktisch uitwerken (glühwein, jenever, tenten, locatie,..)
Pizza-actie van 30 januari- 21 februari en afhalen op 13 maart
Klassen- en leerlingen competitie gaan we opnieuw doen. Wat er met de opbrengst gedaan
wordt, moet nagevraagd worden bij de leerlingenraad. Wim neemt contact op met de leverancier,
Ward zorgt voor het openstellen van de website en Annelies zorgt voor de administratieve kant.
Opendeurdag 7 maart
Hier hoort Bart nog verder omdat we gezien de tijd van het jaar misschien beter in de polyvalente
zaal kunnen staan waar alle andere raden zich voorstellen. We kunnen ons daar ook visueel
voorstellen aan de hand van een picknickbank, fluo hoesjes,.. Misschien kunnen we ook beter
pannenkoeken of poffertjes verkopen in plaats van frieten en hamburgers. Logistiek zijn frieten
niet mogelijk.
Infoavond 13 mei
Ward heeft Peter Adriaenssens aangeschreven en nog geen antwoord ontvangen. Afwachten en
andere ideeën zijn welkom.

Galabal 27 juni
We zorgen net zoals vorig jaar voor de voorbereiding van de hapjes en de receptie.
Dag van de leerkracht 4 oktober
Dit jaar zorgen we voor appels (ongeveer 50 stuks) en appeltaart/cake. Inge, Ward, Wim en
Annelies zorgen voor 10 stuks cake/taart. Wim zorgt voor een affiche.
Eetdagen 5 en 6 oktober
Er zijn helpende handen voor de eetdagen.
Veerle suggereert om een oproep te lanceren om extra helpende handen te zoeken. Misschien
zijn er ouders die niet naar de ouderraden wensen te komen, maar best wel eens een handje
willen toesteken.

5. Data ouderraad 2019-2020
13 november, 5 februari en 13 of 14 mei

6. Varia
Middag in de refer
Bart kijkt hoe het efficiënter kan zodat iedereen voldoende tijd heeft voor zijn/haar warme
maaltijd.
Ping pong bar
De ping pong bar wordt opnieuw ingericht zodat deze ruimte kan gebruikt worden tijdens het
slechte weer.
Inschrijvingssysteem
Volgend jaar wordt er opnieuw gewerkt met een digitaal aanmelding. Dit jaar heeft iedereen zich
kunnen inschrijven, niemand staat op de wachtlijst. Volgend jaar wordt er samengewerkt met de
Mechelse scholen en Don Bosco. De toewijzing verloopt op dezelfde dag.

