VERGADERING 1 APRIL 2021
(20.00u):

1.EVALUATIE KIJKDAG
Er zijn normaal gezien voldoende inschrijvingen voor de instapklas volgend jaar.
Tijdens de kijkdag zelf was er niet zoveel interesse, het is vooral belangrijk om een
positieve naambekendheid te hebben.
2. EVALUATIE PAASACTIE
De actie werd door iedereen enorm geapprecieerd. Er werd 300 euro uitgegeven.

3. STATUS COMMUNIE
De laatste voorbereiding van de eerste communicanten is door kunnen gaan.
De eerste communie gaat door op zondag 19 september.
Het vormsel zal doorgaan op 16 oktober en de voorbereidingen lopen digitaal.

4. STATUS TUIN / TUINPLAATS
Voor het gedeeltelijk heraanleggen van de speelplaats is de offerte 14000 (stenen recht
leggen).
De juffen denken aan de tunnel en het speeltuig in de tuin verfraaien, het voetbalveld
verder afwerken en afbakenen, een glijbaan of schommel voor de jongste kleuters,
fietspad verven, een extra draaipaal, iets creëren voor de surfplanken,…
Er staan 2 banken onder de luifel, de juffen geven door waar ze deze graag hebben.

Ouderraad stelt voor om 5000 euro te voorzien ter ondersteuning voor concrete
vernieuwingen, niet voor het heraanleggen.
Juffen vragen offertes aan om van daaruit concreet verder te gaan.
Er zijn subsidies mogelijk voor een groene school.
We willen werken op zowel korte als langere termijn.
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5. STATUS QUIZ
De quiz wordt uitgesteld tot 29 mei. Dit wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.

6. STATUS SCHOOLFEEST EN ANDERE EINDEJAAR FEESTEN
Het schoolfeest gaat op 28 mei door, enkel voor de kinderen.

7. SCHOOL REGLEMENT
Dank van de school aan Nathalie, voor het format.
Patrick Boutsen geeft de gegeven input van de ouders door aan Ilse.
Ouders zullen akkoord moeten gaan met het nieuwe schoolreglement. Het reglement zal
digitaal worden aangeboden en op papier voor wie dit wenst. Indien men niet akkoord
gaat, wordt het kind uitgeschreven.

8. FINANCIELE STATUS

9. TROOPER
Wordt verder opgevolgd.

10. MEDEDELINGEN SCHOOL
Speelplaats: er komen duidelijke afspraken voor de kinderen.
Volgend jaar wordt er gewerkt volgens het ZILL leerplan in de lagere school.
Kinderen zullen ook aan zelfevaluatie doen en er komt een nieuw rapport.
Er komt een ‘pestbeleid’. Juf Katia en juf Ilse zijn de vertrouwenspersoon voor de
kinderen.
Vanuit de resultaten van de verkeersenquête is beslist dat er schoolstraat komt en dat
Renaat De Rudderlaan een 1-richtingsstraat blijft.
In het Hazelbos achter de school komt een speeltuin.
De school krijgt ‘corona uren’: dit zijn 6 lestijden om achterstand weg te werken. Tot aan
de paasvakantie worden deze door juf Sylvie genomen. Na de paasvakantie zal juf Leen
het 2de en 3de leerjaar ondersteunen bij het technisch lezen. . Het 5de en 6de jaar krijgt
ondersteuning voor het mondeling frans.
Vraag van ouders: meer communicatie over wat er gaat gebeuren, foto’s van de juffen
want deze zijn niet door iedereen gekend.
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Ouders vragen een fietsexamen voor de 6de jaars.

11. VCOV
We hebben ingetekend voor een gratis ontbijt.
Hierdoor krijgen we voor maximum 300 personen een gratis ontbijt.
Voorstel: 29/5? Combineren met iets extra?

12. VARIA
Voorstel Nathalie: mogelijkheid bieden om boeket bloemen te bestellen en thuis te laten
leveren voor moederdag.
Dit in samenwerking met rozenverkoop in Kontich.
Nathalie werkt dit uit met Tinne en Loes

Volgende vergadering 4 mei om 20u.
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