Dinsdag, 23 januari 2018
St Reneldis, Doleegstraat 6

Ouderraad Egenhoven
Aanwezig: mevr Lieve, meester Peter, juf Magda, tante Katelijne, tante
Sigrid, juf Sofie, juf Lieve, juf Ellen, Martine, Els Q, Leen, Carine, Marie,
Nathalie, Els S, Francisca, Pieter
Verontschuldigd: juf Eva
Welkom: We verwelkomen Pieter C. en klinken op het nieuwe jaar.

Verslag vorige vergadering: goedgekeurd

Mededelingen school
Pedagogische studiedag op 17 januari
De leerkrachten werkten rond het nieuwe leerplan ZILL = Zin in Leren / zin
in Leven, zowel voor de lagere school als voor de kleuterschool (van 2,5
tot 12 jaar). Doel van het leerplan is de harmonische ontwikkeling van elk
kind en betekenisvol leren. Het sluit beter aan op het leerplan van de
middelbare school. Er wordt gewerkt met 10 ontwikkelvelden, waarin
telkens verschillende aspecten aan bod komen. Op de studiedag werkte de
lagere school rond het ontwikkelveld wiskunde. De school start met dit
leerplan vanaf september 2018.
Vrijdag 25/05 gaan de kleuters naar Plopsaland. Er worden opnieuw
begeleiders gevraagd. Leden van de ouderraad die zelf geen kleuters
meer hebben mogen zich melden bij tante Katelijne.

Evaluatie Trattoria
Dankjewel aan alle helpers voor de geslaagde avond!
Eindevaluatie van de werkgroep is nog niet gebeurd. De opkomst zien we
elk jaar dalen. Er waren wel meerdere activiteiten dit weekend, maar dat
valt niet te vermijden. Ook als we een andere datum kiezen, kunnen we
hetzelfde probleem hebben. Ideetjes om de opkomst omhoog te brengen:
- themaweek op school rond Italië: kinderen maken hun ouders warm
enkele weken voor de pasta-avond. Italiaanse hapjes aanbieden op een
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woensdagmiddag.
- duidelijk doel voor de opbrengst dat rechtstreeks plezier biedt voor de
kinderen (vb. pimp-je speelplaats, leuke plek maken voor de oudste
kinderen in de garage, …)
- ander concept uitdenken : biedt de Waaiberg een andere formule buiten
het pasta-buffet?
Andere opmerkingen:
- gewone pasta was te snel op: jammer voor kinderen die enkel dit lusten
- er wordt weinig dessert verkocht: gevolg van buffet à volonté
- problemen met de Percolator. Grote percolator is van de ouderraad;
Francisca probeert deze proper te maken zodat ze terug gebruikt kan
worden. Deze percolator dan apart bewaren zodat ze niet gebruikt kan
worden door huurders van de zaal.
- misschien overstappen naar 2 shiften: 17u30 + 19u30 Als ouders iets
langer kunnen blijven zitten wordt er misschien meer drank verkocht.
Evaluatie Sint
Dit jaar was er een probleem met het bestelde snoepgoed van de sint. De
stoomboot van de sint was gevuld met een kerstman, wat uiteraard niet
passend is. Daarom werd inderhaast een andere oplossing gezocht.
Sommige ouders vonden de grote zak snoep echter niet gepast.

Voorbereiding frietjesfeest 9 februari
We hebben al enkele ouders gevonden die de frietjes willen bakken: Marie,
Martine, Francisca, Susana. De school zorgt voor het materiaal en de
aankopen.

Voorbereiding schoolfeest 5 mei
De werkgroep is gestart met de voorbereidingen: Marie, Joris, meester
Peter, meester Pieter, Francisca, Isabel, tante Sigrid
Het is vaak moeilijk om de werklijst gevuld te krijgen, daarom is er het
voorstel om de activiteiten van de Vlaamse kermis te verdelen per graad.
De leerkrachten doen een oproep naar de ouders. Op deze manier kunnen
ouders makkelijker afspreken om samen de stand open te houden. Ouders
van de ouderraad kunnen zich dan focussen op de andere taken (bar,
dessert, …)
De stoelen zijn nog niet gereserveerd bij de stad Leuven. Als dit niet meer
lukt moet nog een andere oplossing gezocht worden. We hebben nood aan
30 tafels + 400 stoelen.
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Varia
Pimp-je-speelplaats: je kan subsidies krijgen na het indienen van een
dossier. Deadline is al eind februari, dus dit jaar niet haalbaar. Met
medewerking van enkele leerkrachten, wil Els S naar volgend jaar toe een
werkgroep opstarten en een dossier opmaken.
Op korte termijn zoekt de school een oplossing voor de modder op de
kleuterspeelplaats. Eventueel speciale boomschors, (zoals onder duikelrek
speelplaats grote kinderen) maar dan is de vraag of deze wel op de juiste
plaats zal blijven liggen.

Greta gaat binnenkort op pensioen. Ze blijft nog tot de paasvakantie
(30/03). Er wordt nog gezocht naar opvolging. Voorstel is om even dubbel
te draaien met Greta om zicht te krijgen op de taken en de kinderen te
leren kennen. We willen Greta graag in de bloemetjes zetten met een
feestje door de kinderen. Ook de ouders van de kinderen die vaak in de
opvang blijven worden hier graag bij betrokken.

Knuffelzone Ondertussen een half jaar in gebruik. De leerkachten vinden
dit zeer positief. Ze hebben een beter zicht op de kinderen op de
speelplaats. Er wordt veel vlotter afscheid genomen. Ouders die iets aan
de leerkrachten willen vragen, kunnen dit nog steeds.
De ouders vinden het jammer dat er hierdoor minder contact is met
andere ouders. De zone is ook heel erg klein. Misschien kan ze iets groter
gemaakt worden?

Communicatie
De mail over de pedagogische studiedag kwam heel erg laat. Ouders die
dit in september niet op hun kalender of in hun agenda schreven, wisten
dit niet.
Voorstel om 1 keer per maand een mail te versturen met daarin de
belangrijke data voor de volgende maand. Zo hopen we ook meer volk te
krijgen op de activiteiten.

Facturen
Is het mogelijk om de schoolfactuur niet langer per post, maar via e-mail
te verzenden?
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Oudercontact
Ouders vinden het oudercontact heel belangrijk. Dit is zonder de kinderen
zodat vaak 1 van de ouders thuis blijft bij de kinderen. De vraag komt of er
een mogelijkheid is om dit oudercontact vanop afstand te volgen. 1 van de
ouders is dan fysiek aanwezig, de andere ouder kan dit volgen via
Facetime /Skype/ video conference,… Technologisch is dit tegenwoordig
makkelijk op te lossen. De directie neemt dit punt op met de leerkrachten.

Paaseitjes Pasen valt dit jaar aan het begin van de paasvakantie. In dit
geval zorgt de ouderraad voor paaseitjes op Goede Vrijdag. We
organiseren een zoektocht voor de kinderen. Martine zorgt voor de
aankoop van de eitjes. Indien nodig doet ze een oproep om zakjes te
vullen en te verstoppen.

Kalender volgende ouderraad
Di 20 maart
Di 15 mei
Di 19 juni
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