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Verslag ouderraad 19 september 2019
Aanwezig:
Verontschuldigd:

Rita van Aelst, Veerle Haesen, Laetitia Dedeyn, Lara Struelens, Natasja
Ausseloos, Elisa Renier, Hayad Tasakenti, Carla Berrevoets, Hania
Ferdoud
Kristof Honee, Annelies Wouters, Jacob De Meyer, Inneke Smets

1. Financiële toestand (boekhouding Arcadia wordt nog in orde gebracht)
- Zichtrekening: €
- Kas: €
- Spaarrekening: €
- Totaal: €
2. Gele brieven
geen brieven ontvangen.
3. Promotie ouderraad
Er zal nog een flyer worden meegegeven aan de kinderen waarop ouders/hulpouders
zich kunnen opgeven om toe te treden tot de ouderraad.
4. Communicatie ouderraad:
Er zal een what’s app groep gemaakt worden voor alle leden van de ouderraad zodat
we elkaar makkelijker kunnen contacteren.
5. Activiteiten
Aanmaak trooper voor de ouderraad:
Op smartschool zal een boodschap gepost worden waarop dit initiatief wordt uitgelegd.
Zodra je online aankopen doet via deze website, zal er automatisch een percentage
gestort worden aan de ouderraad.
Fietstocht:
 datum: 27/09/2019
 Info-avond voor de begeleiders: di 24/09/2019
 mogelijkheid tot levering fietsen: do 26/09/2019
 Veerle koopt 26/09/2019 ijsjes voor de kleuters.
Mosselen:
 datum: 19 oktober 2019
 Rik heeft reeds bevestigd. Nog vragen of hij ook grote houten planken voorziet
om potten op te zetten.
 grote handschoenen voor de afwassers
 Laetitia zorgt voor grote pot
 Veerle stuurt het inschrijvingsformulier naar Rita
 Annelies zet het mosselfeest op facebook
 Elisa verwittigt Jeroen voor de drank
 Rita zorgt voor staantafels voor de cava-bar.
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Kerstmarkt:
niet in 2019-2020
Kalender:
 Rita vraagt na of juf Lotte nog de foto’s wilt maken (niet te veel inzoomen).
 Lara maakt de kalender.
Pannenkoeken:
Dit jaar zorgen de leerkrachten voor de pannenkoeken.




Wafelverkoop:
ook dit jaar wafels i.p.v. pizza’s wegens groter succes.
datum: 13/03/2019
de flyer wordt voor de krokusvakantie meegegeven aan de leerlingen
Quiz:
datum: 14/02/2019 – Valentijn!

6. Data volgende vergaderingen
 2de vergadering: 14 november 2019
 3de vergadering: 16 januari 2020
 4de vergadering: 23 april 2020
 5de vergadering: 4 juni 2020
7. Leerlingenaantallen
 kleuters: 108 (132 tegen 1/2/2020)
 lagere school: 209
8. Bijkomend besproken
 Lezing Tessa Kieboom van het centrum voor hoogbegaafdheid op 7/11/2019, 20u30
o Tot nu toe gaf ze 4x begeleiding en leverde materiaal en aanpak van
werkhouding.
o Vorig jaar werd wiskunde aangepakt.
o Dit jaar is taal aan de beurt.
o In een derde jaar wordt er gefocust op WO en Frans.
o Optioneel wordt er ook een 4de jaar met haar gewerkt voor de kleuterschool.
 Vanaf volgend jaar komt er een online inschrijvingstool. Alleen op die manier kan er
een stop gezet worden bij een te hoog aantal inschrijvingen.
 Communiedata:
o eerste communie: 10/05/2020
o plechtige communie: 17/05/2020

