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Verslag vergadering 18 april 2016


Goedkeuring verslag vergadering van 23 maart 2016
Het verslag is goedgekeurd.



Communicatie
a. Mailing
 3de mailing mei / juni (Peter): overzicht / terugblik schooljaar + toekomstige activiteiten
b. Financiën
 Het saldo van de rekeningen is meegedeeld geworden (incl. activiteit voor kleuters en opendeur,
excl. aankoop banden en EHBO activiteit voor ouders op 20 april)
 Openstaande rekeningen: Factuur OC Boerenpoort (Quiz)
 Subsidie
c. Schoolnieuws (Juf Carine)
 Juf Carine vertelt allerlei nieuwsjes:
o Peutereilandje werd aangepakt: uitgraven, zavel en kunstgras
o Speelbanden worden geleverd op 19 april
o Oude banden naar recyclagebedrijf in Dendermonde
o Nieuw GSM nummer voor Carine (na diefstal van GSM): 0472 38 33 86
d. Schoolraad (Micheline, Peggy, Hilde)
 Voorzitter / secretaris: Pieter VB neemt de fakkel over van Micheline.
e. Lokaal overleg
f.

Gezinsraad (Pieter VB)
 11 september: Familiedag Gezinsraad: focus op kleuter- en lager scholen
 Inbreng voor nieuw mobiliteitsadvies: alle input vanuit OR is welkom (dixit Pieter VB)
 45 jaar Gezinsraad: gevierd in de Boerenpoort met een hapje en een drankje.
 Hondenspeelweide in Beveren: GR formuleert advies rond hondenspeeltuinen in Beveren

g. Ouderraad
 Nieuw lid: Cindy Ernots zal deelnemen vanaf 09/2016


Activiteiten
a. Info-avonden nieuwe kleuters
 09/06/2016: tbd
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b. Quiz
 5de editie op 02/12/2016 in OC Boerenpoort.
 Logistiek verantwoordelijke: Erika
 6de editie op 24/11/2017 in OC Boerenpoort.
c. Eindejaarsactie
d. Kleuteractiviteit
e. Brunch
 Locatie PC Sabot: bevestigd voor 2017, wachten op bevestiging voor jaren erna
 Eventueel uitkijken naar alternatieven (OC Boerenpoort)
f.

Info-avond ouders
 20 April 2016 om 20.00
 Rode Kruis: EHBO voor kleuters
 Veel meer ouders aanwezig dan eerst gedacht, laatste reminder miste duidelijk zijn effect niet
 Zeer goede spreker, aanwezigen ouders en OR leden waren zeer tevreden over de avond

g. Opendeurdag
 30 april 2016
 Jaarthema: “Jip en Janneke”
 Er kan nog heel wat hulp gebruikt worden, de takenlijst is nog niet opgevuld.
h. Eindactiviteit ouderraad

5 juni 2016

Activiteit: fietstocht met gids langs de drie kastelen van Beveren (Peter)

BBQ op Gaverland (Micheline); Diana stelt inschrijvingsformulier op.

Cash geld te voorzien door Doreen om gids te betalen
i.


Beginactiviteit ouderraad

Varia








Zomerdrink in centrum op 28 juni en op Gaverland op 24 juni.
Afscheidsfeest voor Juf Ingrid (Gaverland) en Juf Marleen (Centrum).
Schoolfoto’s: sinds dit jaar geen individuele pasfoto’s meer, wordt niet naar
gevraagd.
Menggroepen
o In schoolbrief stond “een stapje terug”: Carine commentarieert als volgt
o Om praktische problemen te ondervangen zoals de trap en de jasjes. Meer
tijd nodig om aan te passen.
o De ouderen in de klas al wat meer zelfstandig activiteiten laten doen
o Na kerstvakantie ging alles terug vlot
o Enquête rondsturen om feedback van de ouders te horen over o.a. de
mengklassen: schoolteam bereid op 19 april voor
o Wat is er haalbaar volgen schooljaar of niet?
o Nu nog veel uren beschikbaar, omdat we nu veel kinderen op de school
hebben. Die zo efficiënt mogelijk invullen.
o Nieuw leerplan: “Zin in leren”. Proeftuin, afstappen van klassysteem.
Ontwikkelingsgericht werken (M-decreet).
Volgende vergaderingen
Do 23/06/2016
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