Vergadering 07-03-2018
Aanwezigen
Nancy, Vero, An P, mevrouw Lembregts, meester Kris, juf Min, meester Gert, Liesbeth, Piet, Sandra,
Ingrid, Kristel

Verontschuldigd:

Sieghart, Valerie, Annelies, Bart, Sophie, Tinne, Sarah Mertens, Noëmie,

Catherine

Verslag
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.

2. Mededelingen directie
 Nieuw ondersteuningsnetwerk: In het huidige schooljaar moest voor een netwerk
gekozen worden. De school koos voor het netwerk Impuls van het GO!, wat een
regionale keuze was aangezien ook Groenlaar tot dit netwerk behoort. Nu komt er
een nieuwe structuur. Alles wordt in provinciaal verband georganiseerd. De huidige
netwerken gaan vanaf schooljaar 2018-2019 samenwerken in 1 groot netwerk nl.
ondersteuningsnetwerk Antwerpen. In dit groot netwerk blijven we de coördinatie
krijgen via Impuls.
 Schoolfeest: Vanaf dit schooljaar wordt er geen apart schoolfeest meer
georganiseerd op de kleuterschool. De school wil de binding tussen de twee
vestigingen versterken en koos daarom voor een gezamenlijk schoolfeest. Ook wordt
de werkdruk die met twee schoolfeesten gepaard gaat, verlaagd voor het team.
Doordat de kleuters nu meevieren op zaterdag worden minder ouders en
grootouders uitgesloten dan toen het feest op vrijdag doorging.
Het familiefeestgebeuren van de feesten op de kleuterschool zal wel gemist worden.
De school is er van overtuigd dat we met de verandering toch ook veel positiefs
kunnen bereiken. Het wordt dus 1 groot schoolfeest ‘Cade’.
De leerkrachten van de kleuterschool zijn wat bezorgd dat de binding met de ouders
hierdoor wat minder sterk zal aanvoelen.
Ook een aantal ouders delen deze bezorgdheid.
De kleuterjuffen gaan ism met het eerste leerjaar mee zorgen voor activiteiten voor
kleuters.
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3. Korte doorloop vorige schoolraad (22-02-18)
Het verslag van de schoolraad zal beschikbaar zijn op de schoolsite van zodra het wordt
goedgekeurd tijdens de volgende schoolraadvergadering.

4. Evaluatie activiteiten sinds vorige vergadering
a. Nieuwjaarsreceptie
Goed bevonden

b. Soepactie
De soepactie was een groot succes. We kijken er naar uit om deze actie te optimaliseren naar
volgend schooljaar toe.
Aangezien er veel tijd en werk in de actie is gekropen willen we de optie van kant-en-klaar gemaakte
pakketten overwegen. Piet wil zeker bij zijn leveranciers eens navragen wat een kant-en-klaar
pakket kan kosten. An stuurt de ingrediëntenlijsten door.
Het schoolteam heeft zich fantastisch ingezet om de soepactie mee uit de grond te stampen.
Er was een toffe werksfeer.
Feedback schoolteam:
 Team heeft liever een gezonde actie als de soepactie dan een wijnactie bv.
 De verkoopcijfers waren heel positief.
 Het wringt voormeester Kris een beetje dat hij het leerkrachtenteam op het laatste
nippertje nog heeft moeten mobiliseren om te komen helpen. Het was niet duidelijk of
er wel voldoende ouders van de ouderwerking aanwezig zouden zijn bij de
samenstelling van de soeppakketten.
 We waren uiteindelijk met teveel personen omdat we heel moeilijk konden inschatten
hoe de verdeling van de soeppakketten zou verlopen. Dit moet naar volgend jaar beter
ingepland worden. De ouderwerking zou een strakkere planning moeten opstellen
onder de leden.
 We zouden ook ouders moeten vragen om als helpende hand te komen bijspringen.
Voldoende op voorhand.
 De evaluatie moet zeker grondig gebeuren.
Piet stelt voor om eventueel in de wintermaanden regelmatig een soeppakket aan te bieden.
De bekommernis is dat we dan misschien de kracht van de verkoop wat gaan verliezen. De school
wil ook niet de indruk geven dat de school geld nodig heeft van de leerlingen en hun ouders.
We blijven bij een jaarlijkse actie.
Beloning voor de leerlingen :
5C krijgt een kookworkshop van Piet. Er wordt met juf Liesbeth overlegd.
Voor 6C en 1A zouden we voor pannenkoeken gaan. We schaffen klaargemaakte pannenkoeken
aan om de leerlingen over de middag te laten eten. Ze krijgen twee pannenkoeken per kind. Ook
suiker wordt voorzien. (Nancy)

5. Financiële update
De stand van zaken wordt door Vero geschetst aan de aanwezige leden.
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6. Organisatie taken maart, april
a. Stand van zaken
 Spreker
14/03 in de mediatheek. Diezelfde avond is er in de bib een lezing over dyslexie.
Voor drank kan een vrije bijdrage gevraagd worden. De bekers staan in de
opbergruimte van de sportleerkrachten.
De stoelen worden op voorhand klaargezet. Vero komt om 19h30 al naar school.
Vero vraagt na of er geprojecteerd moet worden en wat er mee gebracht wordt. De
school (Juf Min) zal dit dan klaar zetten.
School stuurt nog een reminder naar de ouders.

 Paasactie
De exacte aantallen worden door de school aan Vero bezorgd. (ook het
ondersteunend personeel en de allergieënlijst)
De kleine eieren zijn al gekocht.
Helpende handen voor donderdag 29/03 om 19h30: Mevr. Lembregts, Liesbeth, Sofie
Seghers,… + 6 leerkrachten

 Goed doel
Nancy heeft promomateriaal mee van ‘Hand in hand tegen kinderreuma’ De school is
ondertussen ingeschreven voor de actie. meester Kris neemt het promomateriaal door
en laat weten wat er aangevraagd moet worden.
De opbrengst van de actie zou voornamelijk besteed worden aan begeleiding in de
transitie van kinderen met reuma naar volwassenen.
Nancy is nog steeds bezig om te proberen om een extra activiteit te organiseren.
De vraag is hoe alles (financieel) bij de ouderwerking verzameld zal worden. De school
organiseert enkel de strapdag (22/05 en ze koppelen deze aan de goed doel –actie.
Het schoolteam zal het goede doel zeker goed kaderen bij de leerlingen.

 Opendeurdag 21/4
Afvaardiging van de ouderwerking is gewenst. Leden worden per mail opgeroepen.

b. Schoolfeest svz
Zelfde tendens als vorig jaar. De ouderwerking coördineert de logistiek en catering en de school
de animatie. Er zal weer gewerkt worden met het draaiboek per maand.

 Sponsoring
Piet wil graag sponsoren voor de drankkaarten. Vero vraagt aan JM Grauwels om de
spelkaarten te sponsoren.

 Animatie (Coördinator : An en Nancy)
Plaats voorzien voor de kleuters.
3 springkastelen worden door An gereserveerd. Klein springkasteel voor kleuters
voorbehouden. Springers afstempelen op speelkaart.
We zouden schaduw moeten voorzien voor de haspels.
Toonmoment – de vraag van de ouders blijft. De leerkrachten hebben wat schrik om te
veel pedagogische tijd te steken in het oefenen voor een nummer. Dit schooljaar blijft
het zoals vorige jaren: er wordt niet per sé iets ingestudeerd door de leerlingen.
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Als er een fanfare zou komen, moet er geen podium zijn. Een bandje liefst op podium.
We verzamelen wat voorstellen : Instaporkest van Schelle (Nancy vraagt), Toape
geraapte (An), Fanfaar fatal (Piet), Xaverianen drumband (Vero)

 Catering (Coördinator : Vero)
Frituurwagen, pannenkoeken, fruit en ijs blijven behouden.
Bestelling bij De Volkswelvaart van togen, tap, … moet opgevolgd worden.
Koelcel – Piet en Vero volgend dit op.
Ijs en vrieskist worden bij de ijscentrale geregeld.
Smoothies worden opnieuw voorzien maar worden dit jaar op de drankkaart
afgestempeld en niet op de speelkaart.
Vero zal tegen volgende vergadering een lijst maken met wat er voorzien wordt van
eten en wat er nog nodig is.

 Logistiek
Affiches passen in het taalthema van het 4e leerjaar.Meester Jan zal met het
aangeleverde materiaal aan de slag gaan.
Voor de speelkaart en drankkaarten sponsors niet vergeten.
Slechts 8 vakjes per speelkaart voorzien.

 Divers
Water voorzien voor de werkende leerkrachten en ouders op het schoolfeest.
Wanneer lanceren we een oproep voor helpende handen? (Kort na de paasvakantie –
door de school)

7. Varia
a. Leerling met Muco
De school vraagt aan de ouderwerking om ontsmettingsgel te voorzien voor die klas. De
ouderwerking kijkt dit na of we kunnen sponsoren.
b. Fondsenwerving
MeesterGert stelt voor dat de ouderwerking van Cade voor het ophalen van geld misschien
een standje op de kerstmarkt bouwt. Dit idee wordt meegenomen naar de
evaluatievergadering op het einde van het schooljaar.
c. Fruitactie
De actie van dit schooljaar was zeker goed.
Regelmatig komt de vraag van school uit om een plankje en een mesje mee te brengen om
fruitsla te maken. De vraag komt of we dat niet als fruitactie kunnen doen.
Voorlopig wordt beslist om het te houden zoals het is.
d. Toiletten della Faillelaan
Sommige ouders melden dat er niet altijd toiletpapier voorhanden is in de toiletten. School
volgt dit verder op.
e. Overlegmoment schoolteam + OW mbt schoolfeest
An stuurt een mail om een moment vast te leggen.

f.

Kasten ouderwerking
Door de verstrengde regelgeving rond privacy zouden de kasten van de ouderwerking niet
meer in het zorglokaal mogen staan. We zoeken een ander plaats om alles op te slaan.

8. Volgende vergadering op 3 mei 2018
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