Verslag ouderraad de krinkel, 25 april 2017 om 20:00 uur
Leraarskamer - Schoolstraat 32-34, 2070 Zwijndrecht
Aanwezig: Peter, Valerie, Els, Patrick, Frank, Ellen, Ann(directie), Frony (juf),
Jurgen
Verontschuldigd: /
Verslag: Gloria

1. Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen, verslag mag op Gimme.
2. Fluo is top:
Winnaars:
4B  Film reeds OK (juf Heidi)
5D (Juf Miranda)
6C (Meester Bert)
Traktatie moet nog worden voorzien  popcorn + cola
Bekers zijn in de klas aanwezig.
Jurgen haalt cola/ Valerie zorgt voor popcorn
Voor 1-2-3: prijzenkraam26/4/17 : Ellen en Gloria
3. Kraampje Rapporten 26/6/17
Maandag 26/6/17: hotdogs (2016: 200 hotdogs verkocht)
Grote potten van Colruyt
Oudercontact enkel op maandag 26/6 vanaf 15u30
Opzet kraam vanaf 15u?
4. Quiz 18/3/1
Succes – niet moeilijker dan andere jaren-puntenaantal lag hoger
Mooie prijzen-goede presentatie-jammer geen “ludieke” prijzen
Ev. Ook reclame maken buiten krinkel?
Volgend jaar opnieuw? (vraagt wel veel voorbereiding)
Winst: 598€  2500€ gift aan school voor aankoop nieuwe leesboekjes
5. Activiteiten voor volgend jaar?
Quiz?
VCOV stopt met ontbijt je fit
Wandelzoektocht?
Alle ideeën zijn welkom op de volgende vergadering
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6. Varia en info van de directie
Jong van Hart: activiteit met de kinderen in de nabewaking op woensdag en
de bewoners van de Regenboog: zoektocht in het park van de Regenboog
met “verstopte” kunstwerken (deze zijn gemaakt door de kinderen en de
bejaarden)
Thema van dit jaar: recyclage
Zoektocht gepland eind juni 2017
Juf Greet komt terug op 9 mei (neemt de klas va juf Marlies over)
Juf Marlies stopt eind april.
Juf Freya wordt vervangen.
Project voor kinderen die het moeilijk hebben op de speelplaats tijdens
middagpauze  kunnen vanaf 12u15 samen met zorgjuffen en directie spelen
in de speelzaal (met 1 vriendje)
Juf Linda gaat met pensioen nieuwe juf nodig voor nabewaking en tijdens de
middagpauze (Contract)
7. Varia en info van de ouders
Wijziging van schooluren? Leerkrachten kunnen vanaf volgend schooljaar
4/5 gaan werken (4 lesuren thuis), is niet mogelijk met huidig system;
oplossing wordt gezocht; steeds werken met blokken van 2 lestijden,
voormiddag is 2 blokken  geen wijziging van de schooluren !
Informeren bij Hubo, Hubo kan structurele sponsor worden. Wat houdt dit in?
EHBO-beleid? Bij ondersteuning 100 wordt steeds adres Dorp Oost
doorgegeven (100 kan dan via parking op speelplaats rijden)
o
5 leerkrachten zijn EHBO-helper (met diploma en jaarlijkse bijscholing).
o
Deze leerkrachten worden bij een ongeval steeds verwittigd.
o
Er is ook een afspraak met Dr. De Decker (in geval van kleine
ongevallen)
Mogen huiswerk/toetsen vlak na een vakantie? Geen huiswerk tijdens
vakanties (enkel magjes-boekje) of opdrachten op lange termijn (vb.
boekbespreking start 2weken voor en einde voorzien 1 week na vakantie)

8. Activiteit van de ouderraad
Vrijdag 16/6/17: Etentje Sushi Point? (Yarsa Gumba)
Volgende vergadering: dinsdag 6/6/17 20u
Met vriendelijke groeten,
Jurgen

Frank

Gloria

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris
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