woensdag 4 december 2019

VERSLAG OUDERRAAD
Aanwezig :
Sylvie Coussens (voorzitter) ; Laurence (stagiaire) ; Mevrouw Hilde ;
juf Els (verslaggever)
Verontschuldigd :
Alain Lebon, papa Olivier, papa Alessandro, mama Thibaux & Margaux
Afwezig :
mama Nihad, mama Omar, papa Fallou, mama Eliano, papa Soraia,

Agenda:
1. Verwelkoming
2. Goedkeuring vorig verslag
OK
3. Ouderraad : ledenwerving ?
Wie kunnen we nog erbij vragen ? mama Mauro, mama Dylano, …
Sylvie vraagt na bij Ineke.
Flyer maken om ouders uit te nodigen en uitdelen op het oudercontact.
-> Els maakt flyer
4. Evaluatie ‘ kaas en klankavond’
Kaas-en klankavond was goed, groep Odiel viel in de smaak, sfeer was
gezellig.
Opkomst was jammer genoeg niet zo groot…
Opbrengst is op heden nog niet gekend…
We willen graag met de winst nieuwe picknicktafels kopen, uit
gerecycleerd materiaal.
Volgend schooljaar :
optreden Ortier, waarschijnlijk volgend jaar in oktober.
Zeer dynamisch koor, die ook het publiek uitnodigt om mee te doen.
5. Luizencontrole
Luizenbeleid wordt uitgelegd : we doen beroep op de klasleerkrachten om
na elke vakantie de leerlingen te controleren op luizen. Dit wordt
nauwkeurig bijgehouden in een map.

Er zijn 3 soorten brieven die meegegeven kunnen worden naar huis : geen
luizen / geen luizen, wel neetjes / wel luizen .
Waarom geen luizenteam opstellen ?
-> Brief meegeven met oproep tot luizenmama’s/oma’s… : 1ste week na
vakantie : maandag of donderdag
6. Warmste week
Communicatie is voldoende duidelijk.
Ouders zijn van harte welkom ook na 16 uur om te komen springen of
naar de kerstmarkt te komen. En worden natuurlijk uitgenodigd om veel
reclame te maken. Maar het is niet nodig dat ouders komen helpen bij de
trampolines of de kerststand. We hebben voldoende leerkrachten en
familie die ons daarbij zullen helpen.
7. Speelplaatsgebeuren
We zijn er ons volop van bewust dat het voor sommige leerlingen wat
moeizaam verloopt op de speelplaats. We zijn daarvoor actief op zoek
naar aangepaste afspraken en/of hulpmiddelen. Dit is een werkpuntje
voor de schooljaar.
8. Foto van de leden van de ouderraad
wordt uitgesteld

9. Varia
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