Verslag ouderwerking 13/03/2019
Aanwezigen: Peter (Ruben), Guy, Els, Annelies, Inge R, Liesbeth, Sane, Nele, Magali (Yoren),
Caroline (Daan), Rein (Jerome), Nick (Fien), Bert A (Vince), Nele A. (Alixe), Debby (Jelle), Katleen
(Elise), Els (Bob), Zoë (Juliette)
1. Nieuwbouw – overlopen conceptvoorstelling
o Sanitair juffen KS + LS?
o Douche KS?
o Verdiepen in de klassen?
o Refter KS?
o Aparte speelplaatsen KS/LS?
o Waarom (groot) verschil in bouwstijl?
o Verharde en overdekte speelplaatsen zij héél belangrijk.
o Sanitair bereikbaar van op de speelplaatsen?
o Keuken en sanitair aan polyvalente ruimte
o KS + LS onder één dak!
o Fietstoegang via Dongestraat
o Wat in de warme zomer met de ramen?
o Sportveld?
2. Tevredenheidsonderzoek ouders februari 2019
o 3 synthesen: Kleuterschool – lagere school – basisschool
o Algemeen heerst er een zeer grote tevredenheid
o Details: zie Smartschool - Intradesk
3. Evaluatie:
•

QMQ 2/2
 Prima verlopen,
 Wissel van organisatoren zonder verlies op continuïteit vh concept
 1 691,80 euro opbrengst

•

Carnaval 2/3
 Beslag was iets mee mis
 Toch weer geslaagd!

4. Voorbereidingen
•

Ontbijten 24/3
 weer succesvolle editie: 153 volw. en 82 kinderen
 er zijn meer dan voldoende helpers
 bestellingen zijn geplaatst
 kinderen krijgen nog een extraatje

 vervoer bij voorkeur langs Kessel-Dorp, trafiek aan RVT vermijden
 zaterdag vanaf 13.30u, zondag vanaf 6.00u
 klassen 5L en 6L ter beschikking
5. Decoratie bus
•
•
•

Is lopende en vordert
Dries is bus nog komen opmeten om ontwerp af te stemmen
Bas en Klaartje geïntegreerd

6. Luizenproblematiek
•

Slechts 2 personen aangemeld, zullen gecontacteerd worden om organisatie te
bespreken.

7. Sponsorwerking
•

Overschrijvingsformulieren te verkrijgen bij directeur.

8. Openklasdag
•

•
•

Woensdag 8 mei openklasdag tijdens de lesuren vanwege positieve ervaring.
Indien ouders niet kunnen komen kijken mogen er ook altijd grootouders, buren,
familie, … komen kijken op de openklasdag naar de kinderen.
Er zijn op dat moment van de dag geen ouders in de mogelijkheid om de stand van de
ouderwerking te bemannen.
Spoedig communiceren aan ouders zodat ze dit kunnen anticiperen in hun planning

9. Schoolfeest
•

•
•
•
•
•
•

De GOEZO!-Run zal niet doorgaan omdat de datum samen valt met de verkiezingen. De
gemeente kan ons dan niet voldoende ondersteunen met de voorbereidingen. Het
schoolfeest zal toch op dezelfde dag doorgaan maar dan zoeken we nog een alternatief
dat nog verder moet uitgewerkt worden.
Vorige keer 100 koude en 85 vleesschotels en 300 hotdogs.
Bert kan aan koeltogen geraken om koude schotels in te bewaren.
Bert en Nele willen terug hotdogs bereiden.
BBQ? Verwimp? Klokkenlaan? Outdoorcooking?
Voorstel activiteit: Goezo! got talent. Kinderen die willen kunnen iets inoefenen en
brengen.
Chiro al gevraagd?
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