Verslag ouderraad
(13/06/2022)
Aanwezig: Lien (mama Hanna), Lena (mama Josephine), Asmaa (mama Adam El Marouani) Koen

(papa Noa), Sven, Emma

Afwezig: Hajar, Fatiha, Anne (mama Mussa)

Agendapunten:

1. voorzitterschap
2. Jaarplanning ouderraad

3.
4.
5.
6.
7.
8.

whatsapp ouderaad
Planning oudercafé’s
proeftuin: Paviljoen ++
project ouderraad
Budget ouderraad
project speelplaats

1. Voorzitterschap
Vergaderingen gaan meestal door in het nederlands/ ieder spreekt natuurlijk de taal die
hij/zij wilt. Hajar en Lien zouden co-voorzitterschap opnemen. Zo wordt er een breed
publiek aangesproken. Goedgekeurd!
voorzitter neemt ook deel aan de schooladviesraad (of mag mandaat doorgeven aan
iemand)
2. jaarplanning ouderraad
Voorstel: om de schoolraden op voorhand vast te leggen. - makkelijker om in te plannen in
de agenda
Moment om de ouderraad te organiseren: vb. 1x ochtend en 1x avond.

Planning voor volledig schooljaar al vastleggen.
maandag 17u en woensdagen om 09u
Maandelijks- Voorstel & planning.
Emma doet voorstel voor jaarplanning (doorsturen naar Lien) Beginnen op
woensdagochtend. → bekijken per klas iemand verantwoordelijk
max 10 ouders
(mama said toonde interesse)
3. whatsappgroep ouderraad
nieuwe whatsapp groep schooljaar 2022-2023.
4. Planning oudercafé's
Emma Licht de jaarthema’s toe van de oudercafe’s. - thema gezonde brooddozen vroeger
op de jaarplanning zetten.
●
●
●
●
●
●
●

2 keer per maand (1x inhoudelijk 1x informeel)
inhoudelijk: 2e woensdag van de maand
Woensdag van 09u tot 10u40 maximum
In de nieuwsbrief promoten en aan de schoolpoort
zomer/ Lente; aan de Kar
Herfs/ winter: alternatief zoeken
communicatie: Kalender in nieuwsbrief plaatsen → in september af!

5. Proeftuin Paviljoen++
Sven licht het programma toe - Powerpoint toevoegen?
Verlengde schooltijd - Trajecten van telkens 10 weken met een kwalitatief naschools
aanbod waarbij de focus ligt op - verbreden van de leefwereld van de kinderen/ welzijn /
betere schoolresultaten behalen.
→ museumbezoek / stille huiswerkruimte / sportactiviteiten/ stem-activiteiten/
→ middelen verzamelen: samenwerking met de private sector
→ opzetten van een VZW
→ growfunding (Frederik Lamote) proefproject 6. activiteiten ouderraad
Ouderraad stelt activiteiten voor die ze graag zouden plannen (per seizoen)
-

Heftsmarkt met pompoensoep
Winterbijeenkomst met warme chocomelk
Lente-opruim / klusjesdag
zomer schoolfeest met dessertenbuffet
Rommelmarkt

Advies vanuit de school om misschien niet meteen 4 evenementen te organiseren maar
met één of twee activiteiten beginnen. Vb. Rommelmarkt en op het eind van het schooljaar
dessertenbuffet bij het schoolfeest.

7. budget ouderraad
Er is 1000 EURO voor 2022 - voorzien voor workshop om materiaal buiten. Is vastgelegd
voor workshop voor buitenspeelgoed. - als thema oudercafe laten gaan doorgaan. in
samenwerking met Dear pigs
Maar voor 2023 kan huidige ouderraad indienen - zelf project bepalen.
8. budget speelplaats
Lot 1 (was al goedgekeurd) Lot 2 ook goedgekeurd / werken beginnen januari 2023.
→ plannen speelplaats (sven vraagt ze op)

