Verslag vergadering ouderraad 24 oktober 2017

Aanwezig: Jennekens Kim, Bart Roelands, Aerts Steven, Lufimpaduo Makoka Irelle, Meys Dirk, Quinart
Bruno, Julie Storckel, Ulusoy Ahmet, Jennifer Pille, Juf Jessy.
Verontschuldigd: Chantry Jim, Wang Tina.
_______________________________________________________________________________________

▪ Leden:

▪ 1 mama wenst niet meer deel te nemen aan de ouderraad. Er heeft zich ook al een
andere mama kandidaat gesteld. Er zal voor taart gezorgd worden.
▪ Twijfel over Jim, zal nagevraagd worden tegen volgende vergadering.

▪ Brief:

▪ Zal worden rondgestuurd, verbeteringen mogen aangebracht worden.

▪ Website:

▪ Groepsfoto zal gemaakt worden op de volgende vergadering voor op de website te
plaatsen.

▪ Kerstkraam:

▪ Ouderraad zal aanwezig zijn. Kim, Dirk, …

▪ Nieuwe school: ▪ Juf Jessy geeft toelichting over de bevindingen van het nieuwe gebouw.
▪ Kiss & Ride is nog niet open.
▪ Het afhalen van de kinderen aan het poortje van de lagere school verloopt moeizaam.
Voorstel zou zijn voor eventueel een lijn te trekken waardoor je vlot kan doorlopen als
je kind werd opgehaald.
▪ Eventueel brief rondsturen voor het sensibiliseren van de ouders. Al te vaak blijven ze
een babbeltje doen net voor de poort, ingang of op de trap, waardoor de toegang van
andere ouders en kinderen moeizamer verloopt.
▪ Eventueel van de school.ouderraad uit de aanvraag doen voor de Desmedtstraat als
“uitgezonderd bewoners- straat” te maken. Dit zoals de straat aan het oude gebouw.
▪ Islamles: bepaalde ouders klagen dat hun kinderen gestoord worden tijdens de lessen
die doorgaan in het gedeelte van de eetzaal. Juf Jessy geeft toelichting over de situatie
van het klaslokaal vs. Aantal kinderen die les volgen. Graag toelichting v/d directie of
het mogelijk is dat de lessen die voor het middaguur niet kunnen plaatsvinden op een
andere locatie doordat de kleuters vroeger gaan eten dan de lagere school.
▪ Bepaalde ouders geven aan het ongezond warm is op bepaalde niveaus. Voorstel:
Temperatuur meten op elk niveau en indien nodig vragen of dit technisch niet kan
verholpen
worden.

▪ aanspreekpunt in geval van problemen in de klas of tussen kinderen: Juf Jessy geeft
toelichting van dit eerst te bespreken en te evalueren met de juf van de klas. Indien er
geen verbetering komt kan je steeds bij de directie terecht.

▪ Activiteit:

▪ Uiteraard wil de ouderraad ook zijn steentje bijdragen in de activiteiten op school.
Voorstellen zijn steeds welkom naar de volgende vergadering. bv. Ontbijtpakketten
bestellen voor moederdag, fakkeltocht, halloweentocht, fuif,...
▪ Fakkeltocht organiseren rond januari/februari. Kim en steven gaan eens kijken wat de
kost is voor een fakkel, tent verkrijgbaar is voor achteraf iets te drinken.

▪ Volgende ouderraad vergadering – 28 november 2017 – 20.00 uur.

