Verslag ouderraad de krinkel, 27-11-2017
Leraarskamer - Schoolstraat 32-34, 2070 Zwijndrecht
Aanwezig: Frank, Valerie, Ellen, Peter, Jurgen, Kathleen (D), Juf Lindsey, Gloria
Verontschuldigd: Els
Verslag: Gloria
1. Goedkeuring vorig verslag
Verslag reeds op Gimme.
2. Evaluaties:
a. Kraampje rapporten oktober:
Alle croques zijn verkocht, volgend jaar 50 extra voorzien?
Weinig jenever verkocht, ook weinig frisdrank verkocht.
b. Schoolconcert: groot succes! Dikke pluim voor de organisatoren.
Ongeveer 200 leerlingen deden mee.
Er zijn vele foto’s genomen
Een vader zou alles gefilmd hebben?
Volledig uitverkocht
Aandachtspuntje voor een volgende editie: soms onduidelijke
communicatie rond wanneer, hoe (met fiets, met de tram), ...
Misschien beter 1 brief door directie i.p.v. via elke klas apart.
3. Wenskaarten
Ook een groot succes!
156 volle pakketten van 10 kaarten verkocht, 114 losse kaarten, 182
bijbestellingen.
Rest: 330 kaarten over  280 bewoners in de Regenboog, elke bewoner zal
een kerstjaar met wensen ontvangen.
4. Helm op, fluo is top
De leerlingen zijn zeer enthousiast. Er worden duidelijk meer helmen
gedragen dan vorig jaar.
Binnenkort volgt nog een koekenactie door de ouderraad.
(Vorig jaar koeken besteld via de schoonzus van Patrick, Jurgen contacteert
Patrick)
598 lln.  35 dozen koeken bestellen (indien houdbaarheidsdatum lang
genoeg, ineens 2x 35 dozen bestellen)
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5. Krinkelquiz 2018: stand van zaken
De presentatoren hebben ja gezegd.
Kerngroep is reeds 1x samen geweest.
Directie zal ook prijzen vragen aan leveranciers.
Flyer maken om bij rapport december te steken (datum spaghettiavond, datum
quiz)
6. Kasverslag
Opbrengst van de kaarten: 2800€ - 800€ kosten = 1400€ in kas
7. Varia en info van de directie
 Sint komt langs op 5/12: voor 1 en 2 is er een show met de Sint. In de nacht
van 5/12 op 6/12 brengt hij een bezoek aan de klassen.
 Kerstbezinning: 21/12 in de kapel van de Regenboog.
 Nieuwe leerplannen: Zin in leren, zin in leven (ZIL) start in sept 2019, nu reeds
voorbereidingen. Voordeel van ZIL: nu meer dan 1000 leerdoelen, daarna
slechts essentie van ongeveer 280 leerdoelen. Doel meer per kind en
ontwikkeling i.p.v. per leerjaar. (Meer volgens M-decreet) ZIL zal in heel
Vlaanderen worden toegepast bij het Katholieke onderwijs.
 Reeds verschillende jaren een goed anti-pestbeleid  inschrijving in Tumult:
Onze school doet mee aan de “Pesten-dat-kan-niet !-Prijs” (Hoofdprijs:
2500€, rest top 10 krijgt 500€). Onze school is reeds bij de laatste 12 ! Op
vrijdag 1/12 moet de school het dossier gaan verdedigen. Prijsuitreiking: 2
feb 2018
8. Varia van de ouders
 Tussen de middag worden verschillende leuke activiteiten georganiseerd o.a.
schaken, 4vuren balspel, koor, … Schaken is heel populair; systeem “goedeschaak-leerlingen geven les aan beginnende schakers., soms wachtlijst
omwille van tekort aan “goede schaak-leerlingen”.
 De activiteiten van de ouderraad staan momenteel nog niet op Gimme,
Kathleen zal ervoor zorgen.
 Infoavond rond Sprint Plus (gratis software dyslexie): Juf Els en juf Hilde
samen met ondersteuning van ICT(Koen) : opstart. Nog maar enkele
leerlingen werken momenteel met Sprint Plus (is pas van dit jaar gratis
aangeboden door de overheid)
Volgende vergadering: maandag 15 januari 2018 om 20u00 in de leraarskamer
Met vriendelijke groeten,
Jurgen

Frank

Gloria

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris
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