Dinsdag, 20 maart 2018
St Reneldis, Doleegstraat 6

Ouderraad Egenhoven
Aanwezig: mevr Lieve, meester Peter, juf Magda, juf Lieve, Martine, Els Q,
Marie, Nathalie, , Francisca, Pieter
Verontschuldigd: tante Katelijne, juf Sofie, juf Ellen, Leen, Carine, Els S,
Jan

Welkom:

Verslag vorige vergadering: goedgekeurd

Mededelingen school
Op 23 en 24 maart gaat de musical door. Er is hard gewerkt en
gerepeteerd en we wensen de kinderen van het 5de en 6de leerjaar veel
succes.
Evaluatie frietjesfeest
Dankjewel aan de helpers (Greta, tante Vanessa, Francisca, Susana, Marie
en Martine) van het frietjesfeest!
De leerkrachten vonden dat alles vlot verliep.
Ook het klasgebeuren verliep veel rustiger. Er werd een nieuw concept
uitgeprobeerd: de kinderen mochten bij een klas hoger en/of een klas
lager gaan spelen.
De kinderen hebben zowel van het frietjesfeest als van het spelen in een
andere klas genoten.
Evaluatie grootouderfeest
Het was jammer dat het vroegere familiefeest aangepast werd naar alleen
een grootouderfeest. Hier is heel veel reactie op gekomen. Ouders vonden
het spijtig dat ze niet meer naar het optreden van hun kind konden gaan
kijken.
Het optreden is wel gefilmd en zo konden de ouders het optreden
bekijken, maar dit is niet hetzelfde.
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Het was beter om dit vooraf op een ouderraad aan te kaarten en zo samen
tot een idee/oplossing/… te komen waar iedereen zich goed bij voelt. De
eindbeslissing ligt natuurlijk bij het schoolteam.
Vroegtijdige communicatie met motivering van het waarom zou tot meer
begrip bij de ouders geleid hebben.
De grootouders hebben genoten van het optreden van hun
kleinkind(eren). Het was mooi en goed georganiseerd.
Dankviering Greta 30 maart
Aan de ouders en kinderen werd gevraagd om een dankwoordje te
schrijven voor Greta. Deze worden gebundeld en afgegeven tijdens de
dankviering (9u)
De ouders zijn ook uitgenodigd. Wie wil komen is welkom!
Fykria zal Greta haar taken overnemen. Om alles gewoon te worden, doen
ze volgende week opvang en toezicht met z’n tweetjes. Zo weet Fykria
goed wat van haar verwacht wordt en kunnen de kinderen haar al leren
kennen.
Paaseitjes 30 maart
De kinderen mogen na de dankviering voor Greta (niet voor 10u) eitjes
zoeken. De kleuterschool zoekt op de speelplaats, de lagere school op de
Toverberg.
Voor ieder kind is er een stuiterei en een organzazakje met kleine
paaseitjes.
Elke leeftijd zoekt zijn eigen kleur van zakje. Er worden extra zakjes
voorzien en voor kinderen met allergieën zijn er fondant eitjes. Martine
checkt dit nog af met tante Katelijne.
Francisca, Marie en Martine zullen de zakjes vullen en verstoppen.
Schoolfeest 5 mei
De werkgroep (Marie, Joris, meester Peter, meester Pieter, Francisca, Isabel
en tante Sigrid) is volop bezig en hoopt alle kinderen een geslaagd
schoolfeest te bezorgen. Het thema is de boerderij.
Het tweede leerjaar maakt de affiche.
Tafels en stoelen worden gehuurd bij de gemeente Bertem. De directie is
op de hoogte dat het bedrag dient gestort vóór de levering.
Albert en co komen frietjes en pensen bakken.
Juf Magda en juf Lieve bakken wafels.
Mevr. Lieve zorgt dat de bak met verlengkabels, de frietketels en de
percolator in Egenhoven zijn. Een extra elektriciteitskast is er al.
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Hans zal standby zijn mochten er problemen zijn met de elektriciteit.
Volgende week komt de werkgroep weer samen.
Varia
Turnzaal: Wat met de turnzaal? Is deze nog veilig? Schoolbestuur en
directie zijn hiermee bezig. Als de plannen concreter worden horen we
meer. Meester Pieter gaat bij mooi weer zoveel mogelijk buiten turnen met
de kinderen.
Klusjesdag: Voorstel is om op zondag 15 april een klusjesdag te houden
(nog na te vragen aan Jan, die zich kandidaat stelde om dit te trekken). We
willen heel concreet communiceren met de ouders wat we willen
aanpakken die dag. Het nodige materiaal dient aanwezig te zijn.
Voorstellen: betonnen platen op de kleuterspeelplaats afwassen, nieuwe
grondlaag geven, eventueel iets op schilderen; zandbak proper maken en
zand bij doen?; in de fietsstalling op de speelplaats van de lagere school
zouden een paar planken moeten vastgemaakt worden; …
Pimp-je-speelplaats: Els S. wil een werkgroep opstarten waar zowel
leerkracht van de lagere school als eentje van de kleuterschool in zit.
Meester Peter en juf Lieve willen hier graag aan meehelpen. Martine wil
eventueel mee ideeën zoeken.
Opbrengst Trattoria
Dit zal volgende vergadering besproken worden vermits er niemand van de
werkgroep aanwezig is.
Functies ouderraad volgend schooljaar
Volgend schooljaar zijn er verschillende functies die ingevuld moeten
worden. De meeste functies zijn ingevuld; alleen de functie van voorzitter
is nog niet helemaal in orde.
Leen zou gedeeld voorzitterschap (met nog 1 of 2 ouders) eventueel wel
willen doen. Kandidaten welkom!
Carine volgt Els S op als vertegenwoordiger van de ouders van Egenhoven
in de schoolraad.
Natalie wordt vanaf volgend schooljaar de penningmeester.
Interim
Bij een interim zou het voor de ouders handig zijn dat ze de persoon
kunnen herkennen.
Bij de mail met mededeling dat er een vervanging is, zou een foto van
deze leerkracht kunnen zitten. Uiteraard wordt hiervoor zijn/haar
toestemming gevraagd.

3/4

Eerste communie
Chris Coppens doet de voorbereidingen met de kinderen van Egenhoven
die hun eerste communie doen, maar de repetities, versiering, boekjes en
begeleiding tijdens de viering in Egenhoven niet. De viering mogen we wel
gebruiken, mits aanpassing aan het aantal kinderen. Aan Kristien, die de
muziek op zich neemt, zal de directie vragen of ze dit ook in Egenhoven
kan en wil doen. De directie volgt dit verder op met de deken.
Oudercontact
Vorige vergadering werd de vraag gesteld of er bij een oudercontact
gebruik kon gemaakt worden van Facetime /Skype/ video conference,… .
De ouder die thuisblijft met de kinderen of in het buitenland verblijft, kan
op deze manier ook het oudercontact volgen. De leerkrachten zijn van
mening dat ze toch liever enkel fysiek contact hebben met de ouders. Er
zijn ook vragen bij de privacy/de controle houden wat er met die
informatie gebeurt. Als de datum voor ouders moeilijk ligt, kunnen ze
altijd met de leerkracht een geschiktere datum zoeken. Meester Peter wil
het voorstel van remote oudercontact wel een kans geven.

Kalender volgende ouderraad
Di 15 mei
Di 19 juni
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