p.a Sofie Debussche
Gentstraat 167
8760 Meulebeke

Bestuursvergadering 20/09/2016
Aanwezig
Nele Windels, Linsey Beeuwsaert, Piet Lannoo, Guy Vandevoorde, Liselot Ecarnot, Anja Verhooghe,
Stefaan Danneels , Nele VandeWalle, Nicolas Verslype, Nathalie D’Hondt, Inne VanCoillie
Verontschuldigd
Frederik Pollet, Sofie Debussche, Tamara Debunne, Tineke Vandevelde, Petra Bouckhuyt
Voor directies en leerkrachten
Mevrouw Veerle, Mevrouw Katty, juf Hilde Van Coillie, juf Marieke Lamote
1. Welkomstwoord door voorzitter/verwelkoming leerkrachten
De voorzitter verwelkomt iedereen op de eerste vergadering van dit schooljaar.
2. Overlopen vorig verslag:
Het schaakspel werd aangekocht door het OC
3. Mededelingen van/aan directies/leerkrachten
KLEUTERS


Over de folder hebben mevr. Katty en mevr. Veerle volgend voorstel:
Persoonlijk uitdelen; op 1 sept? Met een koffiemoment? Zodat we gezien worden.





Verdeling van de klassen : er zijn klassen – Juf Let blijft nog een jaar afwezig, Juf Maaike blijft.
Jaarthema kleuterschool: de nestvogel
Schoolfeest op 18/06

!!! ouders mogen juf zelf aanspreken als ze merken dat er geen / onvoldoende WCpapier gebruik is

LAGER
 Juf Marieke ging van het 6de naar het 1ste leerjaar.
 In het 4de leerjaar wordt juf Katrien Vergote vervangen door juf Romy – dit voorlopig tot
herfstvakantie.
 In het 5de leerjaar is juf Lobke zwanger, juf Romy zal overnemen.
 In het 6de leerjaar wordt gewerkt met teamteaching voor 2 klassen; hierbij worden de klassen
samengevoegd – Juf Barbara en meester Geert wisselen elkaar af.
 Er zijn 325 lln’en , dat zijn er 10 minder.
!!! Vraag van Katty : kan OC zorgen voor 10 schaakspelen voor in de klassen?


Uitdeling fluohesjes: Er verscheen een foto in Infoblad Meulebeke

SUGGESTIE van ouder via onze folder: hesjes voor de kleuters; mevr. Veerle twijfelt aan de praktische
haalbaarheid – maar staat hier wel achter bij een uitstap !


Fietscontrole : 70% fietsers – de mankementen worden hercontroleerd op maandag 17/10.



Activiteiten lager :
- Opendeurdag 1ste lj op zaterdag 24/09
- Grootoudersfeest 1ste 2de en 3de lj op donderdagnamiddag 24/11 --- HELPENDE HANDEN???
- Opendeurdag zaterdag 25/03
- Wijnactie op vrijdag 07/10
- Dag van de Leerkracht op woensdag 05/10
- Pedagogische Studiedag 10/10

4. Activiteiten / Werkgroepen OC
 Bestuursuitstap 02/10 : VERRASSING !


Dag van de leerkracht 05/10: geen ontbijt



Kaarting 18/11 => werkgroep: Stefaan – Liselot – Nicolas – Inne

5. Varia
 Bonami => werkgroep : Chantal – Anja – Nele vdw
 Nieuw lid => Filip Buysse
 Gezinsraad:
- 17/11 voordracht: tocht naar het noorderlicht
- azaleaverkoop tvv kom op tegen kanker
- 28/10 halloween op de gavers.
 Kandidaatstelling dagelijks bestuur: graag kandidatuur voor de functie van voorzitter of PRverantwoordelijke indienen via mail bij de voorzitster.
Bedankt voor jullie aanwezigheid.
Jullie secretaris,
Sofie Debussche

