
OUDERRAAD 05 Oktober 2021
Aanwezigen: Gert, Lotte, Caro, Horiya, Ann-Sophie, Kim, Nils, Els, Joke en Zoë

Verontschuldigd: Laura, Ben en Pieter

Verslaggever: Els

Aanvang/einde: 20.30

Agenda:

1. Goedkeuring verslag vorige keer

2. Resultaten enquête

3. Uniformisatie huiswerkbeleid + huiswerkklas

4. Karrewiet op school

5. Afhalen en oppikken kinderen: alles duidelijk?

6. Opstart, update en next steps werkgroepen

7. Herfstdrink: inbreng ouderraad nodig?

8. Warmste week

9. Cokido opvang: aparte werkgroep?

10. Trooper

Onderwerp Besproken Acties

Resultaten enquête

Els maakt korte samenvatting
om rond te sturen naar de
ouders



Hulpfonds

Meester Gert stelt solidariteitsinitiatief voor tussen
verschillende scholen in Mechelen.

Meer info door meester Gert
op de volgende ouderraad

-

Werkgroepen

Buitenschoolse opvang werkgroep (cokido en hobbies): Kim
Communicatie: Laura, Nils en Els (idee/ Nieuwsbrief om de 3
maanden)
Wetenschap en natuur: Caro, Nils en Ben
ICT/innovatie werkgroep onderzoeken? En bv digitale
omkadering / les / repair van oude pc’s voor school, …:
Pieter?
Evenementen: Zoë, Joke, Els
Gezonde voeding op  school: Kim, Joke, Ann-Sophie, Horiya

Oog voor lekkers: Deadline is 31/10.

Ann-Sophie bekijkt de data van
de ouders die zich kandidaat
hebben gesteld voor de
werkgroepen.
Els & Ann-Sophie maken
voorstel verschillende
werkgroepen

Uniformisatie
huiswerkbeleid

Tot en met 4de leerjaar: Dagtaak
Vanaf 5de leerjaar: weekplanning
Huiswerkklas: het zorgt er ook voor dat de speelplaats niet te
druk bezet is…
16u tot 16u20: 1 en 2 (10 min / 15min)
16u20 tot 17u15 (3, 4, 5 en 6)
Kunnen ook altijd nog tekenen en lezen

Stimuleren om met de juf te
praten hierover - eventueel
kunnen we dit nog eens
herhalen in Questi of in de 3
maandelijkse nieuwsbrief (als
die er komt :-))

Karrewiet op school

1ste leerjaar: niet
2de leerjaar: 1 keer in de week
Wanneer ze kijken naar TV/ verhaal voorgelezen krijgen /
filmpje zijn ze redelijk gefocust bezig met het eten en gaat
het vooruit

Stimuleren om te praten met
de juf hierover

Herfstdrink

Liana, Lotte en Claudia doen herfstdrink. Zal doorgaan in de
tuin.
Bier, witte en rode wijn, plat water, appelsap en fruitsap.
Soep met brood. Homemade Ice Tea.

Ouderraad maakt soep: Caro
coördineert
Home made Ice Tea: Nils
coördineert.
Ouderraad bemant het standje:
Zoë maakt voorstel
Gert stuurt lijstje met wat ze
nodig hebben
Welk doel nemen we voor de
herfstdrink? Glijbaan =>
kunnen we dit ter plaatse ook
zo cmmuniceren (en op
voorhand via Questi)

Warmste Week

Sponsorloop tijdens de kerstmarkt (17/12)
Gaan afgeven op de Grote Markt = activiteitje van de school
tvv Koning Boudewijnstichting

Wie organiseert sponsorloop?
Zoë - Caro -Nils - Els (en Dimi?) -
juf Leen Robijn
Andere ouders vragen.

Cokido

Zie Hoger - wordt opgenomen in de werkgroep
Buitenschoolse opvang

Trooper

Soort online sponsoring bij online aankopen. Er wordt per
aankoop een % gestort naar een organisatie van  keuze via
Trooper.  Hier dus de school.

Meester Gert stuurt door naar
Nils.

Voorzitten volgende ouderraad: Els

Secretaris volgende ouderraad: Horiya



Meetings volgend jaar

Zoveel mogelijk fysiek aanwezig, maar blended kan ook.

November: maandag 08/11

- Voorzitter: Els
- Secretaris: Horiya

December: dinsdag 07/12

- Voorzitter: Horiya
- Secretaris: Joke

Januari: maandag 10/01

- Voorzitter: Joke
- Secretaris: Kim

Februari: dinsdag 01/02

- Voorzitter: Kim
- Secretaris: Nils

Maart: maandag 07/03

- Voorzitter: Nils
- Secretaris: Pieter

April: dinsdag 05/04

- Voorzitter: Pieter
- Secretaris: Zoë

Mei: maandag 02/05

- Voorzitter: Zoë
- Secretaris: Ann-Sophie

Juni: dinsdag 31/05

- Voorzitter: Ann-Sophie
- Verslag: Laura

Slot: maandag 27/06

- Voorzitter: Laura
- Verslag: Ben


