p.a Sofie Debussche
Gentstraat 167
8760 Meulebeke

Bestuursvergadering 13/12/2016
Aanwezig
Nele Windels, Sofie Debussche, Linsey Beeuwsaert, Liselot Ecarnot, Anja Verhooghe, Stefaan
Danneels , Chantal Spriet, Nicolas Verslype, Nathalie D’Hondt, Inne VanCoillie, Frederik Pollet, Guy
Vandevoorde, Griet Vannieuwenhuyse, Sofie Tytgat,
Verontschuldigd
Piet Lannoo, Trixie Delaere, Tamara Debunne, Tineke Vandevelde, Petra Bouckhuyt, Nele Vandewalle
Voor directies en leerkrachten
Juf Heleen – mevrouw Katty – mevrouw Veerle
1.
Welkomstwoord door voorzitter/verwelkoming leerkrachten
De voorzitter verwelkomt iedereen op de derde vergadering van dit schooljaar.
2.

Overlopen vorig verslag:







Nieuwe leden : we verwelkomen Griet Vannieuwenhuyse en Sofie Tytgat.
water en melk vanaf januari 2017
fluo- beertjes : afgegeven in het kleuter en eerste leerjaar.
Fluohesjes als sleutelhanger voor de lagere jaren in bestelling.
grootouderfeest vlot verlopen. Aan de directie werden een aantal werkpuntjes opgemerkt
zoals de uurregeling. Deze zorgt eerder voor een chaotisch verloop – controle aan deur refter
door evt. lid van het OC: welke kleur kaart gaat eerst kijken naar de show en dan direct
doorsturen. BEDANKT voor de helpende handen vanuit het OC !!!
werkgroepje betrokkenheid ouders anderstalige kinderen
werkgroepen : komen we op terug
MAAR graag vergadering OC verzetten nav BONAMI 16/05 graag naar vóór !!!
quid lopen met gewone schoenen???





3.

Mededelingen van/aan directies/leerkrachten



Schoolraad kleuters: nieuwe samenstelling bij volgende vergadering in februari (deze
samenstelling gebeurt om de 4 jaar).
Teamstages in januari – klassen overgenomen door stagiaires , hierbij komen de leerkrachten
deels vrij maar hebben ze nu ook tijd voor :
- Maken van beeldwoordenboeken
- Voorbereiden schoolfeest (18/06)
- Werken aan vernieuwde zorgplan




Lager :
Helmcontrole : slechts 4 kinderen met helm
Stimulatie via sport en spel om “eerlijk fouten te kunnen maken”

Vormsel: ‘het verhaal achter de speculaties’
Vorige jaren bereiden Lk’en deze viering vrijwillig voor.
Vormsel wordt aangestuurd door parochie – mvr. Rita Vervaeke stuurde aan voor onze school SintAmandus. Op een bepaald moment is er een discussie ontstaan – Marialoop stapt uit team (en doet
nog op hun eigen manier).
Catechisten ongelukkig – Rita wil veranderingen niet meer meedoen – werd aan de deur gezet –
catechisten doen ook niet meer mee (trekken partij voor Rita).
De parochieverantwoordelijken van ‘t Veld en de Paanders willen voor volledige vernieuwing gaan
(met de steun van de pastoor).
Verhaal gebracht aan ouders op 7/11 – parochieverantwoordelijken willen het bisdom volgen nl. de
catechese van de weg – school staat daar buiten.


Pasfoto’s zijn geen pasfoto’s (kunnen maw niet gebruikt worden voor IDkaart)
De kwaliteit is minder mooi dan vorige jaren- de leerlingen staan “te” geposeerd.



Soep : waarom verplicht bij boterhammen ?
Voor de opvang tijdens het middagmaal, wordt een tarief aangerekend van € 1,00. Dit staat
onder de noemer “soep” op de factuur. Dit blijkt nogal verwarrend voor ouders, dit wordt
aangepast op de maandelijkse lijsten + in het schoolreglement.



Voorstel om sportschoenen aan te doen voor leerlingen uit het 4e, 5e en 6e bij de 6-minutenloop.



Charter kraantjeswater – hervulbare fles meebrengen.



Rapport : ict - leren leren en sociale vaardigheden bijvoegen

4. Activiteiten / Werkgroepen OC

Kaarting:
Er werden minder kaarten verkocht dan voorgaande jaren, maar deels gecompenseerd met
drankenverkoop.
Winnaars Kleuter : juf Claudine 1C
Winnaars Lager: juf Isabelle 1A en juf … 4A
BEDANKT aan alle helpende handen !!!
Nieuw IDEE ?
17/11/2017 Ter Deeve??? School??? Concept???
WERKGROEP Inne, Linsey, Liselot, Grieten Sofie --- zaterdag !!! 18/11 !!!


Nieuwjaarsreceptie 14/01 :
werkgroep deelt HEEL MOOIE uitnodigingen uit!
Thema : WinterWonderLand – inschrijvingen via DOODLE, ook als je niet komt.
Met kinderen !



Pannenkoekenverkoop:
Music for Mivalti – de warmste week – wafels DV Foods
Dit net voor de verkoop van het OC, hebben we geopteerd voor de chocoladewafels en het
gebakassortiment van Poppies Wie helpt aan het Groen Plekje?
27 jan : Linsey (16u) – Stefaan (13u30) – Chantal (lossen) – Anja (lossen) – Sofie (17u)
28 jan : Liselot – Nele W. – (Inne)



Kindernamiddag 18/03: hier komen we op terug in de volgende vergadering.
Tineke – Sofie - Guy – Griet – Nele VDW



Bosklassen : werkgroep heeft geen nieuws, zijn bezig.

5. Varia


Huishoudelijk reglement herwerken : “vermoderniseren”
Guy – Nele W. - Nikolas



Vormsel: moet daar nog een receptie aan gekoppeld worden. Of einde schooljaar???



Schoolraad kleuter: Linsey zou liever ontslag indienen. Wie neemt haar plaats in? Leden met
kleuters - interesse???

Bedankt voor jullie aanwezigheid.
Jullie secretaris,
Sofie Debussche

