KOBA Zuiderkempen
VRIJE BASISSCHOOL “Toermalijn”
LICHTAARTSEWEG 129
2250 OLEN

Ouderraad: 18 06 2018
Verslaggever: Goele
Aanwezig ouderraad: Suzy, Sandra, Cindy, Roel, Leen, Inge, Kim, Jeffry, Tine, Annelies, Isabel,
Verontschuldigingen: Robine, Elly, Marc, Jill, Peggy, Maarten
Aanwezig school: Ruben, Frank, Marijke

1. Goedkeuring vorig verslag
2. Vorige activiteiten
Gladiolen 18 en 19 mei 2018: 17u – 1u
De ouderaard helpt al een aantal jaar op de Gladiolen in het ecoteam. We zorgen voor de
netheid in het loungegedeelte op de wei, de foodstreet en Boekelplein van de bushalte tot
jeugdhuis Kappao. We rapen vuil met knijpers, halen volle vuilniszakken weg en hangen
nieuwe vuilniszakken.
Dit jaar werd de foodstreet uitgebreid. Het pleintje rechts van de straat werd voorzien van
banken waaraan men kon eten zodat de foodstreet zelf minder druk was. Dit was een mooie
verbetering. De camping werd verplaatst naar een weide aan de andere kant van het
festivalterrein, achter de bushalte. Het onderhoud hiervan ligt niet bij ons.
Zoals ieder jaar was het weer een leuke taak om te doen. We hebben voor een aantal mensen
de shift opgesplitst waardoor ook zij konden komen helpen.
Volgende week donderdag gaat het dankfeest door dankfeest in Boekelheem. Cindy is
sowieso aanwezig aangezien ze de tap bemant. Suzy gaat, Goele bekijkt of het haar lukt om
te gaan. Cindy tapt.
De Gladiolen gaan volgend jaar op 7-8 juni door. Cindy wil graag blijven helpen met bij de
Gladiolen.
Schoolfeest 26 mei 2018: Jill, Goele, Marc, Kim, Hilde, Jan (aanspreekpunt: Goele)
Het thema dit jaar was Wild West.
Volgende veel positieve reacties te horen. Bezoekers vinden het een toffe locatie. Ze merken
ook dat er veel werk in gestoken is: decoratie, standjes met spelletjes, eetstanden,..
Volgende opmerkingen nemen we mee:
-

In geval van regen: Ruben denkt erover om de parking te reserveren. In geval van regen of
een natte wei, kunnen we uitwijken naar parking.
Brouwer: Vroeger laten leveren. De frigo’s konden de drank niet koud houden. Als ze langer
op voorhand zouden insteken, kunnen we dit misschien al vermijden.
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-

Helpers: De ouderraad had te weinig helpers voorhanden omdat er nogal wat helpers in de
eetkraampjes stonden. Een idee naar volgend jaar is om de standjes te laten uitbaten of
helpers in te schakelen vanuit de hogere leerjaren.

-

Eten: Beperken van gerechten. We zouden het ons gemakkelijker maken als we ons zouden
beperken tot minder gerechten. Hamburgers opnieuw bestellen bij vorige leverancier. De
burgers dit jaar bakten erg moeilijk. De opa van Sander,vader van Steve, wil volgend jaar
opnieuw komen bakken als de hamburgers blijven. Zuurkool mee aankopen voor bij hot dogs.
Er was redelijk wat vraag naar. Femma koopt ingrediënten graag zelf voor pannekoeken.

3. Volgende activiteiten
Receptie 6e leerjaar 25 juni 2018: 19u tot 23u
Ouderraad gaat rond met cava, kiddybull en fruitsap. Chips en nootjes staan op tafel en
wordt bijgevuld. Cava, nootjes en chips brengt Goele mee als ze aankopen schoolfeest gaan
doen. We krijgen van Sanders’ontbijt de fruitsap die nog over is. Ruben zorgt voor meer
cavaglazen. Begin 19u. Ouderraad komt tegen 19.30u.
Helpers? Jeffry, Maarten, Inge, Annelies.
Dankfeest 22 juni 2018:
De uitnodigingen van het dankfeest komen eraan. Als helpers, worden wij die dag ook in de
bloemetjes gezet.
Villa Leemans parkfeest 21 juli 2018:
Het Keizer Karel comité stopt met Ciné Leemans. De formule leek voorbijgestreefd. Omdat we
niet willen dat er geen activiteit meer plaatsvindt in Sint Jozef Olen, werd het idee geopperd
om een parkfeest alternatief voor en door de verenigingen te organiseren. Het zal doorgaan
op zaterdag 21 juli. Het doelpubliek loopt van gezinnen met kinderen in de namiddag tot de
oudere jongeren en jongere ouderen ‘s avonds. Alles gaat door in openlucht. Er zullen
verschillende standjes staan met die eten en drinken voorzien uitgebaat door de verenigingen.
Het budget, €5000, dat normaal naar Ciné Leemans gaat, zal nu volledig benut worden voor
het festival. Als niet doorgaat, worden de al gedane kosten vergoed. De vergoeding van de
vrijwilligers verloopt op dezelfde manier als Gladiolen, manuren met andere woorden.
Dit is de planning:
16u – 20u:
-

Kinderfuif met DJ Vox. Hetzelfde opzet als op Boekel Blvd. Kinderen die setje komen draaien.
Kinderanimatie:
o clown
o springkasteel
o kindergrime/haren doen/ tatoo’s glitter: Toermalijn (2 a 3p)
o eendjesvissen voor de kleinsten (2p)

20u – 21u:
-

DJ Vox draait muziek om overgang te maken naar optredens.

21u- 00u:
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-

Start optredens.

Drank en eten:
-

Toermalijn zorgt voor cocktailbar en ijskar
o Welke cocktails? Mojito, Gin tonic,
Voorzien in plastieke bussen: Ruben
Crushed ice, ijsblokken, ..

-

Smaakmakers met hamburgers
Femma met paella, cava en wijnbar
Samana zorgt voor andere drank
Helpers: Tine, Ruben, Isabelle, Robine., Jill, Jan, Leen

Wie nog?
Tegen volgende vergaderingen moeten we hier zicht op hebben. Helpen kan ook voor en na met
opzetten en afbreken. Tine en Suzy opstellen en afbreken.
Maarten en Goele kunnen op voorhand de vergaderingen volgen en mee voorbereiden maar zijn
er die dag niet.
Wat moet er nog gebeuren?
Schilderen zwarte borden en beschrijven met witte tekst: Wie? Wanneer?
Isabelle, Tine, Marlies, ..
Dinsdag 28 augustus 2018 werkdag vanaf 13u. Ruben stuurt herinnering.
Openklasdag 30 augustus 2018: Open Klasdag; Suzy, Robine, Goele (aanspreekpunt: Suzy)
Hierover wordt nog samengezeten. Van 18u tot 19u.

4. Volgende activiteiten
Pallieterfeesten 16 september 2018: Water
Eetdag 7 oktober 2018
Overdracht van Cindy:
-

Vastleggen Prego en prijslijsten opvragen, verzamelen bestellingen van Marijke: Kim
Vastleggen frituurwagen: Goele

5. Varia
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Veerle/ Inge: Klaslijsten.
Er is nogal wat reactie op het feit dat de klaslijsten niet op het einde van het schooljaar maar
pas tijdens de open klasdag bekend gemaakt zullen worden. Naar kleuters toe is dit voor veel
ouders moeilijk omdat ze hun kinderen niet kunnen voorbereiden. De naam van de juf of
meester is belangrijk maar ook weten bij wie ze zitten. Kinderen moet erg lang wachten
waardoor de spanning wordt opgebouwd.
De school probeert de klassen zowel cognitief als sociaal evenredige te verdelen. Er is het
laatste jaar tijdens de schoolvakantie nogal wat veranderend: kinderen die er nog bijkomen of
op de laatste moment toch voor en andere school kiezen. Als de communicatie op het einde
van het schooljaar gebeurd is, is het moeilijk om dan in september te zeggen dat er toch nog
dingen veranderd zijn. Ook zegt een klaslijst niet alles. In klassen die niet volledig ontdubbeld
werden, zien ouders twee leerkrachten staan. Ze maken dan misschien verkeerde
veronderstellingen. Als de lijst uitgehangen wordt tijdens de open klasdag, dan kunnen de
leerkrachten meteen uitleg geven bij de werking. Tijdens het jaar vinden sinds dit schooljaar
ook kindgesprekken met alle leerlingen plaats. Hierin krijgt dit ook een plaats.
Voor eerste leerjaar is er erg hard ingezet op integratie van derde kleuterklas naar het eerste
leerjaar. De kinderen hebben al meerdere keren tijdens het afgelopen schooljaar bij de juf of
meester gezeten. Voor hen is het duidelijk wie de leerkrachten zullen zijn.
De keuze is dus zeker niet willekeurig maar weloverwogen.
De ouderraad vraagt om te bekijken of het haalbaar is om de lijsten toch een paar dagen voor
de open klasdag te publiceren? Ruben bespreekt dit met de leerkrachten tijdens de
vergadering morgen. Er zal hierover een communicatie gestuurd worden achteraf.
Jan: Zandpad voetbalveld: Veel verkeer. Auto’s rijden in, voor en achteruit, draaien zelfs in de
zandpad,.. Dit vormt een gevaar terwijl ouders hun kinderen net langs daar sturen omdat het
veiliger zou zijn.
Alle leden van de ouderraad vullen een signaalkaart in en bezorgen die aan de gemeente.
Ruben reageert bij de gemeente.
Roel spreekt Joël aan.
Suzy spreekt Seppe aan.
Suzy: Wafelverkoop.
Het voorstel komt om volgend schooljaar ook truffels toe te voegen aan het assortiment. We
proberen en bekijken of het aanslaat.
Goele:
Vergaderingen volgend jaar:
Maandag 10/9
Maandag 5/11
Maandag 14/01
Maandag 18/03
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Donderdag 2/05
Maandag 17/06
Verslagen ouderraad:
Om ervoor te zorgen dat alle ouders op de hoogte zijn van wat er besproken wordt tijdens de
ouderraad, zal vanaf volgend jaar het verslag van de ouderraad op website gepubliceerd worden.
Grootouderfeest:
Volgend schooljaar gaat het grootouderfeest enkel door op 25/10.
Sandra: Brooddozen zitten ganse dag in warme boekentas.
Sommige ouders steken zakje met koelelement in de brooddoos van de kinderen. Als het echte
langere tijd warm is, kan de school actie ondernemen zoals de brooddozen in een koelere ruimte
bewaren.
Roel: schoolloop – Toermarun
Nieuwe activiteit die aansluit bij de visie van de school in verband met een gezonde geest in een
gezond lichaam. Roel bekijkt de mogelijkheden. Dit hoeft niet volgend schooljaar te zijn.
Prettige vakantie voor iedereen!

