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1. Goedkeuring vorig verslag



Verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Staat al op de website

2. Nieuws van de school






Gezin Kadrija:
o Er is nog altijd geen uitspraak.
o Er is nog budget voor taxi Demeyer om de kinderen op te halen en naar school te
voeren, alsook nog hulp voor het terugvoeren na schooltijd naar het terugkeerhuis in
Sint-Gillis-Waas.
Syrisch gezin Kalifa:
o Hun huis is afgebrand; ze wonen nu tijdelijk in een huis in Bevere.
o Mensen die meubels (tafel, stoelen,…) wegdoen, mogen dit melden aan de school.
Deze meubels zijn heel erg welkom voor dit gezin.
Leerkrachten:
o moeilijk om vervanging te vinden voor zieke juffen.
o Juf Inge: momenteel out; werktijd nog onzeker na paasvakantie.
o Juf Hélène: momenteel out; na paasvakantie halftijds.
o Juf Cathy: werkt nu halftijds; na paasvakantie terug fulltime.
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o Juf Barbara: turnen
Leerlingen:
o 8 kleuters en 1 leerling voor 1ste leerjaar ingeschreven via website.
o Er zijn nu 17 kinderen ingeschreven voor de 1ste kleuterklas
o Er kruipt veel tijd in om mensen rond te leiden op de school en uitleg te geven. Mevr.
Katrien doet dit.
Pelikaanstraat = schoolstraat:
o Evaluatievergadering 23/01/2018: heel positieve vergadering gehad; niemand had
negatieve opmerkingen.
o Probleem blijft dat politiecontroles aan onze school zeer miniem blijven.
o Er zijn nog altijd geen armbanden voor gemachtigd opzichters.
o Nadarhekkens staan nu op wieltjes en zijn gemakkelijk te verplaatsen.
o Slagboom werd aangevraagd.
‘Mijn school, mijn lucht’
o Project van Greenpeace waarbij luchtkwaliteit onderzocht werd op 250 scholen.
o KBO Nederename nam deel aan deze actie.
o De resultaten zijn binnen (zie ook Spreekballon 2 van maart 2018)
o Voor onze school: matige luchtkwaliteit
 buitenlucht (speelplaats en straat): waarden zijn hoger dan gemiddelde, te
wijten aan vele autoverkeer in de buurt van de school
 binnenlucht (klas): iets te hoog in vergelijking met gemiddelde, dus klas nog
meer verluchten.
o Mevr. Katrien heeft resultaten van KBO Nederename doorgegeven aan stad
Oudenaarde. Als dit kan leiden tot een hogere verkeersveiligheid en een betere
luchtkwaliteit in de buurt van de school (vb. eenrichtingsverkeer Pelikaanstraat), dan
wil school daar zeker aan meewerken. Resultaten mogen wel niet ‘misbruikt’ worden
(negatieve reclame voor de school).
Kaas- en wijnavond 26 en 27/01/2018:
o 450 mensen in totaal, verdeeld over de 3 eetmomenten: zaterdag zij de 2 shiften
zeer goed verlopen
Kinderoptreden 10/03 en 11/03/2018:
o Zeer positieve reacties
o Kinderen hebben veel plezier gehad
o Reactie van sommige ouders op ‘dure’ toegangsprijs. Kostprijs was hoger dan vorige
jaren door huur licht- en geluidsinstallatie, huur orkest, partituren, drankje na
optreden. Uiteindelijk weinig winst maar dat is niet de eerste doelstelling.
o Filmopname (compilatie): DVD in hoesje (5 €)
Naschoolse opvang
o Digitaal badgen
o Loopt redelijk vlot
Schoolfotograaf
o Komt op 20/04/2018
o Zelfde als vorig jaar
o Zowel individuele- als klasfoto, ook foto met broer(s) en/of zus(sen) samen
o Inloggen binnen de 10 dagen en dan klasfoto gratis
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Speelplaats
o Vergadering met architect op 30/03
o Architectenbureau aangesteld vanuit scholengemeenschap
o Architect stuurt plan door in paasvakantie: ontwerp moet vooral praktisch zijn
Vakantiekamp
o Kidskriebels
o Gedurende de 4 weken in juli wordt de school opengesteld voor vakantiekamp van
Kidskriebels
o KBO Nederename krijgt hiervoor 250 euro/ week (totaal 1000 euro)

3. Werkgroep verkeer





Activiteiten in 3de trimester
o Demo dode hoek: vrachtwagen komt opnieuw naar school om leerlingen gevaar van
dode hoek te tonen.
o Verkeerspark (achter kerk); ook voor kleuters
o Meester op de fiets: vaardigheden met de fiets
o Fietsexamen voor 6de leerjaar
o Grote verkeerstoets voor 5de leerjaar
o Fluo-actie
Kiss&ride-zone aan voorkant van school is aangevraagd
Dikke merci voor verkeersouder Mark die elke ochtend en avond de kinderen op een veilige
manier laat oversteken.

4. Bloemenverkoop






Zeer vlot verlopen; is een mooie editie geweest
Alle bloemen werden verkocht; 60-tal werden verkocht in voorverkoop
Kwaliteit twijfelachtig: waarschijnlijk door vriestemperaturen tijdens transport. Dit melden
aan verkoper. Voor volgend jaar de verkoop ev. met 2 weken verlaten.
Winst: 1373,71 €
Dikke merci voor de leerkrachten om mee te helpen bij de verkoop.

5. Schoolfeest








Is kinderfeest
Zaterdagnamiddag 26/05, start om 14u
Er wordt van alles voorzien rond muziek: workshops bodypercussie, djembé, disco,...
Ouders kunnen iets drinken en eten (taart, koffie, ijs).
Vanaf 16u op speelplaats verschillende eetkraampjes (frietjes, croques, hotdogs).
Zoals elk jaar: visput, rad, springkasteel, tombola
Sponsoring om alles te bekostigen
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Na paasvakantie geeft Mevr. Katrien de taken door aan de leden van het oudercomité die
komen helpen.

6. Etentje OC-leden en partners




Locatie: restaurant L’O Nederename
Wanneer: vrijdag 8/06, 19u-19u30
Budget: 50 €

7. Varia








Inge Bo. wil volgend jaar nog altijd komen helpen.
Vernieuwing boomschors op boomstammen-parcours op speelplaats kleuters. Boomschors
kan aangekocht en opgehaald worden bij Containers Vindevogel. Tine volgt dit op.
Cadeau van schoolfotograaf om op 20/04 een familiefoto te nemen. Dit cadeau zal gegeven
worden aan Mark met zijn kleinkinderen, als bedanking voor zijn grote inzet voor de school.
6 à 7 flessen Cava van Liesbeth zullen verhuizen naar de kelder van de school.
BibBox moet nog betaald worden.
Voorstel: sparen met oudercomité voor een mooi, houten speeltoestel voor op de
speelplaats van de kleuters (budget: 4000 à 5000 euro).
Wie is kandidaat om volgend jaar in OC te zetelen? Beslissen tegen volgende vergadering.

Volgende vergadering gaat door op maandag 11 juni 2018 om 20 uur
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