Ouderraad 01 maart 2012
Aanwezig :

Marijke – Inne – Veronique – Bernadette – Ann – Ronny – Dirk – Geert - Inès –
Sabien – Sofie – Linda – Carola

Verontschuldigd : David – Marc –Sandra – Jo – Christel- Pascal - Els - Marc
Gasten : Maxime Trippas en Mia Swinnen van het Schoolbestuur
Verslag : Carola

0. Traktatie
Dankjewel voor de traktatie : Marijke – Els en Sandra
Traktatie in april : ?
1. Varia
1.1 Welkom aan Maxime en Mia
1.2 Ouderfuif Tuinwijk
We kregen een uitnodiging van de school van de Tuinwijk voor hun ouderfuif.
Was op zaterdag 3 maart.
1.3 Verzekering
Op 26 maart komt een verzekeringsmaatschappij onze polis inkijken en toelichting en advies
geven. Ouders (enkelen) zijn heir welkom. Oproep in schoolnieuwtje om ouders die hier
beroepshalve ook mee bezig zijn op te roepen om deze meeting bij te wonen.  Ronny

2. Goedkeuring verslag.
Verslag van februari wordt overlopen en goedgekeurd.
Mag op de website Jo
Actiepunten die nog uitgevoerd moeten worden :
* kandidaten voor de conferentie van 14/3 => Dirk stelt zich kandidaat  Dirk
* wie de polo nog niet betaald heeft, gelieve 10€ over te schrijven aub !
* ideeënbus “pimpen” => Sabien wil graag iets uitwerken…  Sabien
* ideeënbus in schoolnieuwtje vermelden  Ronny

3. Schoolbestuur
Maxime en Mia krijgen het woord om de reden van bezoek toe te lichten.
Verslag vind je in bijlage.
4. Finandiele toestand
Het mosselfeest sluit af met zo’n 3.000€ winst !!
Proficiat aan onszelf 
5. Voorbije activiteiten
5.1 Mosselfeest

De catering was (op enkele puntjes die al besproken zijn met de mensen van de catering) OK.
Andere opmerkingen : zie verslag werkgroepje mosselen… euh mosselfeest
5.2 Soep
De soep is zeer positief onthaald. Zowel door de leerkrachten als de kinderen, maar ook door de
“soep-uitdelers”.
Er wordt wel even uitdrukkelijk gevraagd om, moest een leerkracht hulp nodig hebben bij het
opruimen of afwassen of …, dat zeker te vragen aan de mensen van de ouderrraad. Zij vinden het
geen enkel probleem om te helpen, daarom gewoon “vragen” ipv “klagen” 
Juf Véronique geeft dit door aan de leerkrachten. Volgend soepmoment is 16/03.
5.3 Koffiemoment op 17/02
Was ok
6. Werkgroepen
6.1 Enquête
=> nieuwe doodle wordt verstuurd door Inne ! Gelieve hier snel op te antwoorden en werk van te
maken…  Inne
6.2 Website
=> nieuwe doodle wordt verstuurd door Inne ! Gelieve hier snel op te antwoorden en werk van te
maken…  Inne

7. Komende activiteiten
7.1. Carnavalstoet
* Hulp van de ouderraad :
Taken : beveiliging op de kruispunten en verkopen van koffie en jenever.
Wie kan om 13u00 : Dirk, Linda, Sabien, Carola, Els en Inne
Helpt een handje na de stoet : Sofie, Dirk, Linda, Sabien, Carola, Els en Inne
* Prins en jeugdprins zijn uitgenodigd
* carnavalwagen is gereserveerd door juf Els (wordt betaald door de ouderraad)
* TVLimburg (TVPubliek) maakt een verslag. Uitzending wordt meegedeeld in schoolmailtje.=>
Carola
7.2. Soep
Soep op 16 maart om 12u
Soep opwarmen in Bethanië (11u00) en uitdelen op school (12u00)
Wie kan komen helpen => geef Inne een seintje
(Linda en Patricia hebben reeds bevestigd)
7.3. Koffiemoment
Met soep of warme choco.
Op 17/02 : Dirk, Pascal & Ingrid
7.4. Kwis
Verslag via werkgroepje Kwis
Tot op heden zijn er 42 ploegen ingeschreven
7.5. Kids Party
Carola doet een oproep om een werkgroepje samen te stellen : weinig reactie 
Inne stuurt een doodle.  Inne

Misschien mensen die zich bedenken of die niet op de vergadering aanwezig waren…
Sabien laat weten dat ze graag weer instaat voor het drukwerk : mercikes !!
7.6. Schoolfeest
Aangezien de zaal op 6 mei niet vrij is, wordt een andere datum voorgesteld : 3 juni.
Inne informeert bij Jules of deze datum vrij is  Inne
8. Schoolnieuwtje
- Teksten insturen :
 iedereen wordt gevraagd om na te denken over items en de teksten hiervan naar carola te
sturen.
Sofie maakt een tekstje over de conferentie van 25/01 + een “talenten”-gedichtje  Sofie
Werkgroepjes kunnen kort uitleggen waar ze mee bezig zijn.
Carola verzamelt alles en stuur door naar Jos Maex. (voor 10/03)
9. Mededeling van de directie
Ronny deelt mee dat de reacties op de nieuwe evaluatiemethodes (rapportering en gesprekken)
zeer positief zijn.

