Verslag ouderraad de krinkel, 15-01-2018
Leraarskamer - Schoolstraat 32-34, 2070 Zwijndrecht
Aanwezig: Ann, Juf Frony, Jurgen, Els, Ellen, Peter, Frank
Verontschuldigd: Valerie
Verslag: Gloria
1. Goedkeuring vorig verslag
Verslag reeds op Gimme.
2. Helm op, fluo is top
Er zijn reeds veel volle kaarten. Lln. sparen graag en doen hun best, er
worden ook veel meer helmen gedragen dan vorige jaren. Met een volle kaart
is onder andere een helm aan te vragen (dit moeten de lln. zelf doen).
Meer info zie: www.helmopfluotop.be
Sommige (klas)posters zijn ook bijna vol. Met een volle poster zijn zoouitstapjes met de klas, helmen en een graffititekening op een schoolmuur te
winnen.
Koekenactie: nog 1 keer in te plannen.
Fluo is top loopt tot aan de krokusvakantie (of misschien eind feb).
3. Legonamiddag zaterdag 29/9/2018
Gloria stuurt mail naar Sarah (KWB).
4. Quiz  24/03/2018
Flyers te voorzien bij spaghetti-avonden.
Sponsering: Jurgen maakt lijst.
Reeds enkele prijzen via leveranciers.
Reeds 4 ploegen ingeschreven.
5. Kasverslag
Kas: 2925€ (op rekening en in kas samen)
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6. 2de plaats in “Pesten-dat-kan-niet !”
De Krinkel heeft de zilveren prijs in “Pesten-dat-kan-niet !-Prijs” (Hoofdprijs:
2500€, rest top 10 krijgt 500€). En ontvangen dus de som van 500€ +250€. 
Investeren in het opfrissen van de speelplaats:
 Een podium cfr kleuters?
 Opnieuw laten schilderen van het fietsparcours, Kozze-“kot” in het rood, …
(door professionele firma: betere kwaliteit, blijft langer,…)
 Stelten zijn bijna stuk
 Aankoop nieuwe blokken?
 Andere ideeën om de speelplaats mooier en aantrekkelijker te maken zijn
steeds welkom.
7. Op zoek naar nieuwe leden voor de ouderraad.
Els stopt in juni.
Eventueel de ouderraad voorstellen op de quiz? Of activiteiten van de ouderraad
gaan voorstellen in het eerste en het 2de leerjaar.
Flyer bij rapport in maart of eindrapport. (Jurgen maakt flyer)
Agenda van de ouderraad op Gimme mee plaatsen.
!! Alle ouders zijn steeds welkom tijdens de ouderraad ook ad hoc welkom !!
8. Varia van de directie
 Spaghetti-avond vrijdag 26/1 en zaterdag 27/1:
Beide avonden nog helpende handen nodig om tafels klaar te zetten:
Vrijdag 26/1: Ellen, Peter, Jurgen (Gloria)
Zaterdag 27/1: Peter
 Turnzaal zal vanaf maart 2018 niet langer gebruikt worden omwille van
vochtproblemen, ouderdom, geurhinder, …
Alle klassen gaan dan turnen in nieuwe sporthal.
Turnzaal zal dan ook niet langer verhuurd worden.
 Nog geen extra info over de Sleep In.
 Onder begeleiding van het Katholieke Onderwijs zal er een enquête over
huiswerk worden gehouden. De enquête is zowel voor leerlingen, ouders als
voor meesters en juffen.
 De begeleiders (zonder pedagogisch diploma) krijgen een extra opleiding
georganiseerd door de gemeente.
 Evaluatie van “grens over plan”
Wat kan echt niet: grof taal gebruik, iemand pijn doen, dingen stuk maken, niet
luisteren naar leerkrachten.
Leerlingen krijgen dan een sticker. 1 overtreding is gele sticker, 2x = oranje
sticker, 3x = rode sticker.
Voor vakantie: 40 gele,10 oranje en 1 rode stickers.
Na vakantie; voorlopig zelfs geen stickers ! maar pluimen uitgedeeld !

Verslag ouderraad De krinkel 15-01-2018

Pag. 2

9. Varia van de ouders
 Middageten  gele vlag (start stille shift) zorgt soms voor een stormloop. Is
dit niet gevaarlijk? Directie zal dit controleren.
Als vlag weg wordt gehaald = start 3de shift, sommige kinderen merken dit niet
op. Misschien beter ander kleur vlag voorzien?
 Noteren van aanwezigheden bij na-opvang. Is momenteel een moeilijk
systeem. Sommige dagen zijn er 50 leerlingen in de nabewaking.
Peter zal eens nadenken over een systeem met QR-codes…
Volgende vergadering: maandag 26 februari 2018 om 20u00 in de leraarskamer
Met vriendelijke groeten,
Jurgen

Frank

Gloria

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris
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