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1. Financiële toestand
-

Zichtrekening: 1614,40€
Kas: 251,27€
Spaarrekening: 5271,65€
Totaal: 8071,76€
Mogelijke uitgaven voor lagere school: digitaal bord voor juf Kim (3e leerjaar)

2. Gele brieven
 Opmerking: Er is onvoldoende plaats om boekentassen op te bergen in de opvang.
- We zijn ons hiervan bewust, maar we voorzien hier geen kosten meer voor
aangezien de plannen van de nieuwe bouw in december zullen ingediend worden. In
de nieuwbouw wordt er rekening mee gehouden.
 Opmerking: Grote voorstander om op stadsklassen te gaan i.p.v. op bos- of zeeklassen.
- De leerlingen, die op zeeklassen gaan, gaan ook 1 dag naar Brugge.
 Opmerking: graag een kopie van het kindvolgsysteem
- Dit wordt besproken met de leerkrachten, maar we zijn geen voorstander om “een
rapport” mee te geven voor kleuters. Het gaat erom dat ouders een indicatie krijgen
over de ontwikkeling van hun kleuter op een bepaald moment.
3. Leerlingenaantal
-

Aantal kleuters: 104
o Dit is een aantal ongeveer zoals elk jaar. Naargelang het jaar vordert, komen er nog
2,5-jarigen bij tot ongeveer 130-135 kleuters.
o Juf Doris: 13 kleuters
o Juf Inneke: 12 kleuters
o Juf Boukje: 13 kleuters
o Juf Christel: 22 kleuters
o Juf Greet: 22 kleuters
o Juf Joke/Juf Lotte: 22 kleuters
o Voor alle geboortejaren zijn er nog een beperkt aantal plaatsen vrij

-

Aantal leerlingen lagere school: 208
o 1ste leerjaar: 20 + 19 leerlingen (2 klassen)
o 2de leerjaar: 19 + 21 leerlingen (2 klassen)
o 3de leerjaar: 17 + 16 leerlingen (2 klassen)
o 4de leerjaar: 26 leerlingen (1 klas)
o 5de leerjaar: 17 + 17 leerlingen (2 klassen)
o 6de leerjaar: 19 + 17 leerlingen (2 klassen)
Juf Alicia, juf Elke en Meester Andy: zorgleerkrachten

-
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Vanaf 8/10 komt er ook 15u een extra persoon voor anderstalige
kinderen.

4. Activiteiten
Mosselen:
- Datum: 13/10
- De hulpouders zullen gecontacteerd worden met de vraag om te helpen
- Veerle stuurt via mail een overzicht van de nodige mensen. Iedereen kan dan
aangeven waarmee en wanneer hij/zij kan helpen.
- Inschrijvingsbrief werd reeds meegegeven aan de leerlingen.
- Er is nog voldoende wijn in de kelder. De cava is volledig op.
Kalender:
- Juf Lotte heeft al foto’s genomen.
- Lara zal zich hier opnieuw voor engageren.
- De kolom met opmerkingen mag breder, indien mogelijk.
Pizzaverkoop:
- Gaan we dit terug doen want vorige keer was de kwaliteit niet zo goed.
- Iedereen bekijkt even of er een andere leverancier mogelijk is of dat er een ander
concept kan uitgewerkt worden.
Kerstmarkt:
– 15/12/18
Lichtmis (pannenkoeken bakken):
- 01/02/2019
Quiz:
- 15/2/19
Musical:
- 5/4/19 en 6/4/19
- Ouderraad is verantwoordelijk voor de bar
Schoolfeest:
- 12/5/19
5. Varia
 Annelies en Veerle hebben een inventaris van de kelder gemaakt die in een Excel zal
komen. Vervallen spullen werden weggegooid en alles werd in bakken opgeruimd, die
dan ook gelabeld werden.
 De formulieren i.v.m. de privacywetgeving werden nagekeken en goedgekeurd door de
leden van de ouderraad.
 Veerle vraagt een overzicht van welke personen zich voor welke activiteiten
engageerden om te zien waar er in de toekomst extra hulp nodig zal zijn als de
“anciens” de ouderraad verlaten.
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Mosselen: Ils, Evelien, Annelies, Veerle
Kerstmarkt: Ils, Lara, Laetitia
Fietstocht: Hania, Lara
Quiz: Carla, Hayat, Jacob, Kristof, Evelien, Hania, Eva en Gert, Natasja
 Er zijn 5 nieuwe leden bij de ouderraad waarvan er 3 verontschuldigd waren voor de
eerste vergadering
6. Data volgende vergaderingen
-

2de
3de
4de
5de

vergadering:
vergadering:
vergadering:
vergadering:

15 november
31 januari
25 april
6 juni (kaas- en wijnavond met ouderraad secundair)

