Verslag vergadering 11 juni 2015 om 20 u Den Tap

Aanwezig: Isabelle Adams, Barbara Bossier, Ilse Casteleyn, Ann Durnez, Evy
Parmentier, Joke Pattyn, Tania Pattyn, Lieselot Snoeck, Hilde Soenens, Tine
Vandaele, Ignace Dewulf, Evelien Reynaert, Patrick Declercq, Annelore Verborg,
Mieke Hautekeete, Annelies Lemiegre, Hanni Devolder, Sofie Maes, Annick
Vandewalle, Kurt Meerschaert, Fanny Seurinck, Barbara Desmet
Verontschuldigd: Jo Vlieghe, Wendy Herpoelaert
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Verslag vorige vergadering (24/03/15)
Geen opmerkingen
2. Financieel verslag
Zichtrekening: 3.600 euro ( wijziging door bloemen 1ste communie 150euro,
bellenblazers 100 euro, huur Tap 8 euro, cadeau uittredende leden 90 euro)
Spaarrekening: 5.600 euro ( ongewijzigd)
3. Evaluatie
-

Eerste communie 24/05/15
Er waren meer mensen aanwezig dan deze die zich ingeschreven hadden,
bijgevolg was er een groot tekort aan glazen. Naar volgend jaar toe moet de
communicatie rond het inschrijven beter geformuleerd worden. Ook in de Kerk
mag niet afgeroepen worden dat iedereen naar de receptie is uitgenodigd.

-

Spijk en Slijk 29/05/15
Er waren veel putten op het loop parkoer.
Het was moeilijker lopen en ook gevaarlijker dan op de looppiste.
Ouders kunnen wel beter zien als Spijk en Slijk in school doorgaat.

-

Eetfestijn en Koer in rep en roer 7/06/15
Was super! Goed weer, veel volk ( bijna 850 eters)
Er kwam de opmerking dat de tijd te kort was om de kaart vol te krijgen. Er
waren heel veel activiteiten , soms moest men een eindje wachten om deel te
nemen. De kinderen stoppen bij de eerste activiteit dat ze zien waardoor
voorbeeld de verenigingen op de speelplaats van het middelbaar weinig
kinderen gezien hebben. Oplossing hiervoor kan zijn om de activiteit te
vermelden op de pijltjes. Zo kunnen kinderen meer hun keuze maken.
Enkele mensen vroegen zich af als er geen parasols kunnen voorzien worden
bij warm weer.
Waarom wordt er gewerkt met bakken bier ipv. vaten? Probleem hier ligt bij
het kunnen aansluiten van de vaten, tappen en overschot van een begonnen
vat kan niet teruggegeven worden.
De werkgroep bedankt de ouderraad voor hun medewerking de dag zelf en
bedankt Evy en Annick om als afgevaardigden van de ouderraad te helpen bij
de voorbereiding van dit groot 5- jaarlijks evenement.
Ook vanuit het bestuur van de ouderraad willen wij iedereen bedanken die
hielp bij Koer in Rep en Roer. Als iedereen iets op zich neemt, maakt dit het
werk voor iedereen lichter.

4. Jaarkalender en opvolging
-

Schoolfuif: 26/06/15
Er zijn al meer dan 60 inschrijvingen. Uiterste inschrijvingsdatum is
dinsdagmorgen 16/06.
Het wordt een echte schoolfuif met DJ. De zaal wordt kleiner gemaakt en
wordt sfeervol ingericht. De kinderen krijgen bij aankomst een
toegangsbandje en een hawaïkrans . In het inschrijvingsgeld zit een cocktail
en een zakje chips inbegrepen. Bijkomende drank kan aangekocht worden aan
1 euro.
De werkgroep ( Barbara D., Barbara B., Annelore, Tine en Wendy) heeft
(momenteel) geen andere vrijwilligers nodig om mee te helpen de dag zelf.

-

Afscheid 6de leerjaar: 29/06/15
Klaarzetten en uitschenken wijn en fruitsap vanaf 19u15: Patrik, Annelies, Tine
en Lieselot.
Afsluit en opkuis door ouders van lln. 6de lj: Isabelle, Fanny, Ann, Tania

-

Opendeurdag school fruitstand 28/08/15
Onder voorbehoud van 17u tot 19u
Fruit halen, stand opbouwen en afbreken, stand bemannen,…
Annelies, Barbara D., Sofie, Annelore, Hanni, Barbara B.
 Onderling afspreken en Fanny op de hoogte houden

-

Postkaarten: periode?
Enthousiaste werkgroep: Tine, Ilse en Wendy
Dit idee werd voorgelegd aan de leerkrachten maar deze willen dat iemand
hen op een personeelsvergadering het concept e.d. komt uitleggen.
Tania mailt datum door van de eerstvolgende personeelsvergadering in
september.

-

Overzichtsdocument activiteiten ouderraad
Dit werd apart gemaild. Enkel om een overzicht te geven wat we allemaal
organiseren of aan meehelpen gedurende een schooljaar.

5. Agendapunten school
-

Peter Vanden Bulcke uit Kaster is de nieuwe directeur vanaf 1/09/15
Vrije dagen volgend jaar: 28/09/15 en 9/05/16
Waarschijnlijk zijn er volgend jaar verkiezingen voor de schoolraad. Beste is
dat we vanuit de ouderraad zelf afgevaardigden sturen. Momenteel is dit Jo,
Isabelle en Fanny

6. Schoolraad
7. Verkeerscommissie
-

Regel 30/50/70 zal toegepast worden in Lendelede. Momenteel mag je op
binnenwegen nog 90km/u rijden terwijl je op de Rijksweg maar 70 km/u mag.
Jaarlijkse samenwerking met de vereniging van ouders van verongelukte
kinderen door vb. een activiteit te organiseren

8. Gemeentelijke adviesraad kinderopvang
-

Actieve groep
Evaluatie van de info- avond rond het aanbod van kinderopvang in Lendelede
was heel goed. Vanaf nu zou er jaarlijks met dezelfde affiche gewerkt worden,
telkens met een ander thema.
Gezinsbond kwam hun werking en aanbod uitleggen. De volgende vereniging
in september is de ouderraad.

9. Varia
-

Lidmaatschap 2015-2016 VCOV
Er werd beslist om geen lid te worden.

-

Voorstel kleurrijker maken toiletten
Af te spreken met nieuwe directeur, wel een heel leuk voorstel

-

Voorstel aankoop receptietafels en glazen
Niet voor de ouderraad, vragen aan de nieuwe directeur maar het probleem is
de opslagplaats voor de tafels. Een goede oplossing zou een bijkomende
container zijn om alle materiaal samen in te stokkeren.
De gemeente en ook de volleybal hebben receptietafels die we indien nodig
kunnen huren.

-

Datum afscheid directeur: zaterdag 27/06 om 10u30 in Den Tap
Inschrijven tegen 20 juni bij Luck Demets

-

Nieuwe bestuursleden?
Ann Durnez stelt zich kandidaat. Proficiat Ann!
Ze zal de taak van secretaris op zich nemen.
Als het eens nodig is wil Sofie gerust ook helpen waar ze kan bij het maken
van verslagen.

-

Aankoop verzorgingstafel peuter
Het probleem stelt zich als er activiteiten op school zijn dat ouders hun baby
nergens kunnen verversen. Het voorstel is om de verzorgingstafel van in de
peuterklas beschikbaar te stellen zodat er geen nieuwe aankoop dient te
gebeuren.

-

Warme maaltijden
Deze zorgen al gans het schooljaar voor problemen. Vorige week is er weer
regelmatig eten tekort geweest. Het probleem ligt deels bij de leverancier,
anderzijds worden de maaltijden nu ( verplicht) gerekend per gram per kind
(300gr). Er zijn ook kinderen die (on)bewust hun boterhammen niet mee
hebben naar school waardoor er soms meer kinderen in de eetzaal zitten dan
voorzien. Volgend schooljaar vallen we onder de scholengemeenschap,
misschien wordt dan uitgekeken naar een andere leverancier???

-

Langdurig zieke leerkrachten
Vanaf volgend schooljaar zal de ouderraad naar langdurig zieke leerkrachten
een kaartje versturen. Wat is langdurig? Bespreken op ouderraad in
september.

-

Kleedkamers turnen
Kan er een kleedkamer/ ruimte voorzien worden voor jongens en voor meisjes
om zich om te kleden voor de turnles? Nu moet de ene dit in de klas doen, de
andere in de opvang, de andere in de gang,…..

-

Ontslagnemende leden : Ignace, Hilde, Isabelle
We bedanken Ignace, Hilde en Isabelle voor hun jarenlange inzet in de
ouderraad. BEDANKT! Als kleine attentie werd aan hen een cadeaubon van de
gemeente Lendelede gegeven.

-

Datums vergaderingen ouderraad
Voorlopig ligt enkel de 1ste vergadering vast: donderdag 10 september.
De andere datums worden in die vergadering vastgelegd.

Alvast een goede vakantie voor iedereen !!!!

