Verslag G
 O!ouders 04 december 2018
Aanwezig: Els, Shari, Liesbet, Nel, juf Melaney, Jimmy, An, Lieve en Anne (verslag)
Verontschuldigd: Joke V., Leen, Kris, Eef en Astrid

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd mits volgende aanpassingen:
●
●

●

Pimp je speelplaats: Hertog Karel komt niet in aanmerking omdat we reeds subsidie ontvangen
hebben. Positief weetje: Hertog Karel geldt als “best practice”;
Website, FB en instagram: up to date houden van deze media wordt zo goed mogelijk nagestreefd
door de betrokkenen en het activiteitenschema is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid
activiteiten.
Communicatie m.b.t. Pestbeleid
○ het Pestbeleid staat op de website van de school bij Info > Pestbeleid. Dit is een algemene
leidraad die als handleiding gehanteerd kan worden;
○ sommige ouders verwachten meer maatwerk - en dat is te begrijpen. Bij specifieke
probleemgevallen gebeurt dit nu al;
○ suggestie vanwege Go!ouders: de school doet goed haar best maar kan hierover nog meer
communiceren zodat de ouders ook kunnen vaststellen dat er wel degelijk actie ondernomen
wordt (bv de ‘rustbank’ of het ‘rusteiland’ dat door de leerlingen zelf gekozen is tijdens een
samenwerking van de levensbeschouwelijke vakken).

2. Nieuwe initiatieven 2018-2019
●

MOVE
o gemeenschappelijk initiatief van ministers Crevits, Gatz en Muyters om kinderen aan te zetten
tot bewegen op de speelplaats. Maximum subsidie = € 15.000. Voorwaarde = aanvraag voor
verankerbaar materiaal zoals vaste pingpongtafel, belijning, klimmuur …;
o aanvraag moet ingediend worden voor medio januari 2019: het betrokken leerkrachtenteam
van zowel PK als LV komt nog tijdig bijeen om de aanvraag in te dienen.

●

SOEP!
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o

●

winters alternatief voor de ijsjesverkoop in de zomer. Oorspronkelijk concept: ‘Soep op de
stoep’ wordt door de Campagne tegen armoede gebruikt om extra middelen te verzamelen.
o doelstelling BHK = één keer/maand met één of meerdere klassen lager onderwijs (afhankelijk
van de vestiging en de planning van de leerkrachten) een bezoek te brengen aan de
bewoners van een woonzorgcentrum en hun verblijf op te vrolijken met bv samen zingen,
knutselen, ‘zittend sporten’ en meditatie, gewoon een beetje te luisteren en babbelen …
Iedere klas kiest zelf een actie en Go!ouders voorziet via deze actie extra budget.
o locatie PK: Woonzorgcentrum Ter Putkappelle - locatie LV: woonzorgcentrum Bethlehem
o voorstel datum = vrijdag 22/02/2019 van 15:00 tot 17:00 uur
o wie kan helpen? doorgeven aan de voorzitsters
Schoolfuif 2019 door zesdejaars en Go!ouders
o locatie = in orde: turnzaal LV en opbouw kan op vrijdagavond doorgan
o datum = zaterdag 27/04/2019
o communicatie: Jimmy heeft ‘save the date’ al uitgestuurd via Gimme
o eerste brainstormvergadering o.b.v. ouders Langveld en Putkapel is goed verlopen met een
mooie opkomst uit beide vestigingen. Voorlopige consensus over het thema = samenbrengen
van “Black & White” en “Film” bv alle gasten in z/w en de feestvierende zesdejaars als enigen
in kleur.
o volgende vergadering = nog vast te leggen in januari 2019. Ouders gaan ‘kapstokken’
aanreiken aan de leerlingen om mee te werken.

3. Budget Go!ouders voor schooljaar 2019-2020
Go!ouders heeft een gezond budget. Op vraag van het onderwijzend personeel, wordt opnieuw budget
gevraagd voor een toneelvoorstelling.
Na een brainstorm stelt Go!ouders een budget ter beschikking van het leerkrachtenteam voor:
●

●

kleuters: toneelvoorstelling of auteurslezing op school; per locatie en per doelgroep indien mogelijk.
Op dit ogenblik zijn er 90 kleuters in PK en 33 kleuters in LV. Dit is een raming voor het volgende
schooljaar.
lager onderwijs:
○ toneelvoorstelling te reserveren via bv schoolmetcultuur.be (30CC). An Steppe raadt aan om
per klas in te schakelen: dat geeft binnen het inschrijvingssysteem de grootste kans op succes
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○
○

om zoveel mogelijk leerlingen te boeken voor één en dezelfde voorstelling (per graad en/of
boven- en onderbouw);
gratis vervoer via “Dynamo op Weg”;
Op dit ogenblik zijn er 192 leerlingen in PK en 99 leerlingen in LV. Ook dit is een raming

4. Lopende projecten/werkgroepen
4.1. Klasouders
Mogelijke denkpiste = hernoemen naar ‘betrokken ouders die acties ondernemen ten voordele van de school
en de kinderen’ (zie de uitgedeelde hulpfiche). Voor het grootste gedeelte komt de werking daar nu al op
neer. Nog verder uit te werken in de toekomst.
Suggestie: misschien de uitnodiging nog persoonlijker maken? Nogmaals te proberen bij volgende klusdag

4.2 Mosselfeest: cafetaria en boekenbeurs (evaluatie)
●

●

registratie vrijwilligers voor shiften
○ preppy nogmaals proberen te gebruiken bij het spaghettifeest > aanvullend: ook
communiceren via gimme
boekenbeurs:
○ opbrengst ligt in dezelfde lijn als vorig jaar. Met 15% van dit bedrag zullen de directie en
leerkrachten boeken kunnen aankopen bij De Kleine Johannes;
○ transportkost zal waarschijnlijk helemaal wegvallen of minimaal zijn omdat de camionette
moet gedeeld worden met De Kraal die eveneens hun boekenverkoop hadden;
○ vertellingen door Jasper zijn ook goed verlopen en hadden telkens voldoende en
enthousiaste deelnemers;
○ tot 19:00 gewerkt voor de ‘latere’ kooplustigen, zonder dewelke de gerealiseerde opbrengst
niet zo hoog zou zijn
○ aandachtspunten volgend schooljaar:
■ terugtransport is gebeurd door An Steppe’s vader omwille van het tijdstip (werkuren).
Hiervoor moet volgend jaar een andere oplossing gevonden worden;
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■
●
●

in de communicatie blijven benadrukken dat je geen mosselen moet komen eten om
toch deel te nemen aan de cafetaria en/of boekenbeurs

mosselfeest
○ lekkere mosselen en nog net iets meer inschrijvingen dan vorig jaar
cafetaria
○ opnieuw een gezellig succes en opvallend meer gasten later op de middag;
○ volgend jaar: er nog eens goed een lap op geven! Indien er daarna te weinig helpers zouden
zijn, kan het dessertenbuffet (niet “ambachtelijk”) geïncorporeerd worden in de
“mosselkeuken”.

Algemeen voorstel voor volgende editie: opening boekenbeurs en cafetaria van 13:00 tot 19:00?

5. TO DO
To do
Aan Roel vragen: meer info over het “rustbankje” of “rusteiland” om
te communiceren naar de ouders toe
Ter voorbereiding van de ‘toneelvoorstelling/auteurslezing’
waarvoor Go!ouders budget voorziet
● kostprijs en inhoudelijk aanbod auteurslezing kleuters
● aanbod kleuters: kostprijs voorstelling “Compagnie Gorilla”
Up to date ledenlijst Go!ouders
Uitnodiging volgende vergadering Go!ouders: extra mailadressen
hulpfiches toevoegen
Checken bij Wim: is DJ in orde voor de schoolfuif?
voorbereiding van de cafetaria van het spaghettifestijn op
09/02/2019 =  zat. 5/01/2019 om 20:30 (locatie wordt nog
bevestigd)

Wie
Lieve

Tegen
15/01/19

Lieve/An S.

15/01/19

Els
Lieve
Jimmy aan
Lieve/Els

15/01/19
voor kerstmis

Lieve
Els/Nel

15/01/19
a.s.a.p.

Volgende vergadering:

Dinsdag 15 januari 2019 om 20u (tot ongeveer 22u) LV: iedereen van harte welkom!
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