woensdag 6 oktober 2021

VERSLAG OUDERRAAD
Aanwezig :
Anthony Sandra (voorzitter) ; Maika Mareel ; Ingo Van Droogenbroeck,
Els Cosaert (directeur) ; Mieke Van Moerkerke (verslaggever)
Verontschuldigd: Desmet Cindy, Lebon Alain
Agenda:
1. Verwelkoming:
-

Checken ledenlijst

-

Geen nieuwe leden.
Hoe kunnen we nieuwe mensen bereiken?
-Eventueel nog een brief/flyer meegeven via school.
-Op activiteiten info over ouderraad geven, mensen aanspreken?
Voor corona was er een bar
Op oudercontact donderdag 23/12 wordt een kerststandje geplaatst.
-

suggestie : met muntthee, chocolademelk, gluhwein, koekjes?

-

al dan niet met vuurkorven. Opmerking : gevaarlijk voor kinderen

Dit standje wordt bemand door leerkrachten en ouders ouderraad.
Wie kan aansluiten op die avond vanuit de ouderraad? Graag verwittigen
aan Anthony Sandra.
2. Uitleg werking ouderraad : verwijzing vorig schooljaar daar er geen nieuwe
leden zijn.
Aansluitende vraag : Zijn er nog suggesties voor activiteiten?
De ouderraad zou graag aansluiten bij het organiseren van het schoolfeest op
zondag 22 mei 2022.
Er werd uitleg gegeven over het huidige concept van het schoolfeest.
Voorstel vanuit ouders :
-

eventueel geen optredens kinderen maar eerder een feest voor de
kinderen met bv kermiskraam, spel zonder grenzen, een kaarting,
darts,….., verschillende culturen, per continent, spelenkaart,…...

conclusie : Samen met de ouderraad schoolfeest opbouwen, organiseren.

-

Dit item wordt vervolgd. Mieke brengt het voorstel over aan de werkgroep
schoolfeest op school.
3. Goedkeuring vorig verslag
4. Data vergaderingen : 15/12, 16/02, 20/04, 15/06

5. Geplande activiteiten :
-

brainstorm en voorstellen :
Bv. gespreksavond met samenwerking gezinsbond, spelnamiddag met
de ouders en hun kind , Quiz, een wandeling, zoektocht,…..

6. Bussenprobleem op straat : zie schoolraad
7. Eventueel foto van de leden van de ouderraad :
-

Graag een foto doormailen naar Els (directie) voor de website

8. Varia : geplande activiteiten werd een agendapunt

Volgende ouderraad : woensdag 15 december om 19u

Anthony Sandra
voorzitter

Els Cosaert
directeur

