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1. Financiële toestand
- Zichtrekening: 346,20€
- Kas: 316,23€
- Spaarrekening: 5271,65€
- Totaal: 5934,10€
-

Kosten zeeklassen: 4de en 5de leerjaar
o 25€/persoon; 63 lln = 1575 €
Mogelijke uitgaven voor lagere school: er wordt geïnformeerd bij de leerkrachten.

2. Gele brieven
- Systeem van de gele brieven: tegen volgende ouderraad wordt er nog 1 keer een brief op
papier meegegeven. Daarna mogen vragen/opmerkingen opgestuurd worden via mail.
Indien gewenst zijn er nog altijd papieren brieven verkrijgbaar op vraag.
3. Ledenaantal
- Aantal kleuters: 102
o In oktober komen er nog 2 kleuters bij (in de 2de en 3de kleuterklas)
o Bij juf Boukje komen er 6 nieuwe kindjes in november, 8 in januari en 3 in februari
o Momenteel heeft Juf Boukje 4 kindjes in de klas. In de namiddag gaan ze naar de
1ste kleuterklas bij juf Inneke of juf Doris
o In de namiddag geeft Juf Boukje schrijfinitiatie ‘Ik Pen’ en bewegingspedagogiek
‘Sherborne’ aan de kleuters van 2de/3de kleuterklas
o Juf Doris: 16 kleuters
o Juf Inneke: 15 kleuters
o Juf Christel: 21 kleuters
o Juf Greet: 22 kleuters
o Juf Joke/Juf Lotte: 24 kleuters
- Aantal leerlingen lagere school: 194
o 1ste leerjaar: 41 leerlingen (2 klassen)
o 2de leerjaar: 34 leerlingen (2 klassen)
o 3de leerjaar: 28 leerlingen (1 klas)
o 4de leerjaar: 29 leerlingen (1 klas)
o 5de leerjaar: 34 leerlingen (2 klassen)
o 6de leerjaar: 28 leerlingen (1 klas)
o 3de, 4de en 6de leerjaar krijgen elk 12u per week ondersteuning
- Juf Alicia en Meester Andy: zorgleerkrachten
4. Activiteiten
Fietstocht lagere school:
- Datum: 22/9
- 1ste/2de/3de leerjaar fietsen naar de Schilders
o Er zijn 14 begeleiders met de fiets.
o 4 ouders rijden met de auto. Kinderen die meerijden met de auto brengen hun eigen
autozitje mee.
o Bij de schilders zijn ze ingelicht.
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-

4de/5de/6de leerjaar fietsen naar Averbode.
o Omdat het Vossenhol recent failliet is gegaan wordt er voorgesteld om naar het
Moment te gaan. Ils zal ze contacteren.
o Enkel de begeleiders gaan naar het Moment, de kinderen kunnen spelen in het
speelbos aan de overkant.
o Hierdoor moet de weg een klein beetje aangepast worden: vanuit de Langestraat
kunnen ze rechtstreeks naar het speelbos rijden. Meester Andy wordt hierover
geïnformeerd.
o Er zijn 8 begeleiders met de fiets.
o Er is 1 auto als begeleiding + de werkman van school met auto en aanhangwagen.
o Voor het ijsje is er de optie om ofwel tot in de lekdreef te rijden ofwel om een ijskar
te laten komen naar de parking aan het speelbos. Rita contacteert de ‘Lekkerbek’.

-

Zowel bij de Schilders en in het Moment wordt er onmiddellijk betaald. Dus cash geld
voorzien (Evelien). Vorig jaar werden er door de ouderraad 2 jetons gegeven aan elke
begeleider.
Er worden ook frisco’s gekocht voor de kleuters. Ils gaat ze halen (aantal: 102).
De politiebegeleiding is in orde zowel van Aarschot als Scherpenheuvel. Maandag voor de
fietstocht wordt Bert van politie Aarschot nog eens gebeld ter herinnering (Lara).
Er zijn genoeg hesjes voor iedereen op school.
Greg zorgt voor de huur van de Vespa’s. Er zijn wel nog maar 2 personen die hebben
aangegeven dat ze wel met Vespa willen begeleiden (Greg en Lara). Er zou nog een derde
persoon nodig zijn om als 2de persoon mee te gaan naar de Schilders.
Voorbereidende vergadering op donderdag 21/9.
o Rita maakt kopies van de weg voor beide groepen.
o Veerle maakt brief om begeleiders uit te nodigen, start om 20u.
o Er wordt een brief aan ouders meegegeven om te informeren wanneer de fiets
binnen gebracht wordt op donderdag (Rita).
Bij regenweer wordt de fietstocht afgelast en wordt er gewoon les gegeven.

-

-

Mosselen:
- Datum: 14/10
- De hulpouders zullen gecontacteerd worden om te vragen of ze bij 1 activiteit willen helpen
bij de voorbereiding van de eetdag.
- Dagindeling
o 14u: klaarzetten zaal
o tent opzetten, hiervoor zijn er een aantal mannen nodig
o vrijdag: voor het vullen van de frigo’s zijn 2 personen voldoende
- Inschrijvingsbrief wordt tegen vrijdag 15/9 meegegeven.
- Voorbereidende vergadering met de werkgroep op maandag 25/9 op school (20u).
- Evelien print de affiche af (A2 formaat).
Kalender:
- Er wordt aan juf Lotte gevraagd om snel foto’s te nemen.
- Het concept wordt aangepast. Er wordt 1 maand per blad voorzien, zodat er minder
tussenbladen zijn met enkel foto’s van kinderen zonder maandoverzicht.
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Pizzaverkoop:
- Datum: 26/1
- Nieuwe leverancier zoeken, we kunnen terug de 1ste leverancier contacteren.
Lichtmis (pannekoeken bakken):
- Datum: 2/2 De school zorgt voor pannenkoeken.
Quiz:
- Datum: 23/2
- Reminder: wie kan Carla vervangen om mee de zaal klaar te zetten op
vrijdagnamiddag? Dit jaar is ze niet beschikbaar.
Musical:
- Datum: vrijdagavond 30/3 en zaterdag nm 31/3
- Ouderraad is verantwoordelijk voor de bar
5. Varia
- Idee is geopperd om met de ouderraad een gesloten facebookgroep of WhatsApp-groep op
te richten om gemakkelijker praktische afspraken te bespreken in groep. De voorkeur gaat
naar een WhatsApp-groep.
- Er gaat met de leerlingen nog een extra brief meegegeven worden om een oproep te doen
om lid te worden van de ouderraad.
- Bij alle activiteiten wordt er een T-shirt van de ouderraad gedragen.
- De pagina van de ouderraad op de website van de school nog verder updaten en foto’s van
de activiteiten op plaatsen.
- Een aantal ouders hebben gevraagd of er interesse is om een verdwaalpaal te kopen die op
het strand staan, maar nu verkocht worden, waarvan de opbrengst gaat naar een goed
doel. De prijs bedraagt 500€.
o De school heeft wat betreft goede doelen de visie om mee te werken aan kleinere
projecten, omdat grote doelen sowieso al veel publiciteit krijgen.
o Er wordt gevraagd wat de meerwaarde is van de paal, naast het verfraaien van de
speelplaats.
o De initiatiefnemers zullen gecontacteerd worden om te vragen wat de huidige status
is (hoeveel ouders waren al akkoord om hiervoor bij te dragen?). Eventueel kan de
ouderraad ook een deel bijdragen.
6. Data volgende vergaderingen
-

2de
3de
4de
5de

vergadering:
vergadering:
vergadering:
vergadering:

30 november
1 februari
19 april
7 juni (kaas-en wijnavond met ouderraad secundair)

