Ouderraad Kloosterschool
Verslag Vergadering
6 juni 2019
_______________________________
Verwelkoming, aanwezigheden
Aanwezig ouderraad : Ilse DJ, Sarah, Conny, Chiara, Nele V., Christ’l, Nils
Goedkeuring vorig verslag
Springkasteel : Sofie vraagt aan Jirka
Evaluatie communies
- Alles is goed verlopen
- Kostprijs : 365,44 € voor beide
- Voorstel voor volgend jaar : receptie gratis voor 4 personen, extra personen : 2,5 € pp (max 10 personen)

Evaluatie verkiezingscafé 26/05/2019
- Opbrengst : 1.142 €

Boekenbeurs en kloosterkoer
- Flyers en affiches werden uitgedeeld door Conny
- Nuelant reeds besteld via Nils
- Opvang : briefje meegeven aan de kinderen -> to do : Sofie
- Boeken ophalen in Leuven bij De Kleine Johannes op 21 juni -> to do : Conny, Ilse DJ en Christ’l
- 24/6 :
o lager gaat boekenbeurs bezoeken per klas
o afspraak leden ouderraad om 13u30 om alles klaar te zetten
o springkasteel wordt verwacht rond 15u -> vragen of dit vroeger kan, zodat stoelen en tafels
kunnen worden klaargezet -> to do : Sofie
o tuin : leerkrachten doen aankleding (feeërieke sfeer)
o juf Caroline en meester Tom -> lopen verkleed op avondmarkt en delen “toverstokjes” uit om volk
te lokken -> Nele kijkt na / Ilse DJ vraagt aan Arnold
o meester Tom motiveert team om “reclamepaneel” te maken

Verhalen doen de ronde over vertrek enkele leerlingen naar andere scholen : reden?
- 2 leerlingen van 5e leerjaar gaan naar 1B
-

-

Sterktes van de school :
o systeem co-teaching van 1e tot 6e leerjaar door meester Tom en juf Sarah – 3x per jaar overleg
(zwakkeren helpen, sterkere uitdagen)
o Kikkerklas : kinderen met voorsprong -> juf Sarah
o (idee om projectklas per graad te maken indien voldoende leerlingen)
Ouders zijn te weinig op de hoogte van deze sterktes - > nieuwsflash gemaakt (over o.a. co-teaching,
programmeren reeds in de kleuterklas, techniek in de klas) -> zou 3x per jaar gemaakt worden
Zorgcoördinatie (meester Frans) : taken = administratieve taken, lezen, spellingtesten, contact met
ouders, niveaulezen

Mededeling van directive en leerkrachten
- Probleem te laat komen -> Sofie vraagt aan ouderraad om na te denken over ludieke actie om dit aan te
kaarten -> actiepunt voor volgende vergadering
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[Typ hier]
Varia
- Refter :
o keuze om binnen of buiten te eten
o Wordt te klein
o Er komt tussendeur tussen opvangklas en refter -> te veel kinderen voor in opvangklas + 1
begeleider voor 2 klassen mogelijk
- Worden er investeringen verwacht van de ouderraad? Eventueel nieuwe vuilnisbakken
- Tijdens de vakantie zou de muur geschilderd worden : ontwerp van Liesbeth Verstockt (oerwoud)
- In 2020 worden nieuwe toiletten voorzien
- Belangrijke data September : 3 september infoavond, 12 september : eerste vergadering ouderraad
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