OUDERRAAD BSA – AGENDA
Datum: 1/06/2022 20:00 uur in de eetzaal
Deelnemers: Kristof Tauwenberg, Kim Saenen, Sofie Bruyninckx, Ronny Das, Koen Verstrepen, Juf
Inge Schillebeeckx, Juf Leen Geenen, Goele Raets, Luk Hoskens, Bert De Houwer
Verontschuldigd: Anette Martens, Karen Dehoperé, Laurens Hoet, Véronique Havegeer, Peter
Maes, Eva Seuren, Lieve Van de Loo, Katrien Vroom, Julie Swales
1.

Verwelkoming door de voorzitter
Traditioneel aan het einde van het jaar iets minder aanwezigen, desalniettemin
iedereen welkom.

2.

Woordje van de directeur
•

ouderbevraging
✓ Stand van zaken:
o Het is een ruime bevraging
o Vertaling in het Engels opgemaakt om meer ouders te bereiken
o Wordt momenteel online gezet door meester Pieter
o Lancering voorzien voor volgende week: het zal aangekondig worden
in de Nieuwsbrief
o De resultaten zullen besproken worden tijdens de eerste vergadering
van de ouderraad in september.

•

Aanmeldingssysteem en inschrijvingen: momenteel in de fase van de vrije
inschrijvingen
✓ KS bijna volzet: klasjes van 24 kindjes (max 25 indien er kinderen ‘overkleuteren’)
✓ Huidig L3 volzet

•

Op aangeven van de ouderraad : onthaal op 30 augustus. Dit is voor de
kleuterschool (17.00 – 18.00 uur), het eerste leerjaar (naamafroeping om 17.30
uur) en de instromers.
Sofie vraagt of het mogelijk is om op datzelfde moment ook de klaslijsten van alle
andere klassen online te zetten. Dit zal door de directeur intern worden voorgelegd.

•

Schoolfeest
✓ Reacties? Niets dan lof en enthousiaste reacties. Heel goeie sfeer. De
Zweedse banken vooraan aan het podium zorgden ervoor dat iedereen de
optredens goed kon zien.
✓ Wat kan beter? Een groter aanbod aan spelletjes voorzien, prijzen
voorzien voor grotere kinderen en voor jongens, de toog (gebrek aan
ervaring. Misschien toch 1 verantwoordelijke van de ouderraad die wat

dingen weet staan e.d. mee achter de toog ?), aantal glazen, meer tafels
en stoelen te voorzien.
✓ Dank aan de ouderraad + ‘dessertenmakers’
✓ Financieel succes, er werd een mooie winst gemaakt.
3. Eindejaarsfeesten : graag ondersteuning van de ouderraad (+ helpende handen)
• KS : 15 juni voormiddag
✓ Wordt getrokken door Peter Maes.
✓ Start is om 10 uur, het grootste deel van de voorbereidingen zal gedaan
worden door de leerkrachten.
✓ Hulp zeker nodig vanaf 10.30 uur.
✓ Er wordt nog gepreciseerd hoeveel helpers er nodig zullen zijn.
✓ Peter zal hen tijdig inlichten over de details.
• L6 : 29 juni afscheidsreceptie
✓ Wordt getrokken door Bert
✓ De directeur of juf Hanne zullen nog de timings laten weten.
✓ Bert zal naar de helpers tijdig een mail sturen met de details.
✓ Mensen die zich hebben opgegeven om te helpen (tijdens de eerste
vergadering): Sofie, Véronique, Lieve, Laurens, Julie, Katrien. Uitgebreid
met Luk, Luk, Goele en Kim.
• L6 : 30 juni ontbijt (deel van de compensatie voor de afgelaste sportklassen)
✓ Start van de voorbereidingen om 8.00 uur
✓ Goele heeft hiervoor namen
✓ De helpende handen zullen aangesproken worden door Goele.
4. Penningmeester: Stand van de rekeningen
De stand van zowel zicht- als spaarrekening is nog zeer gezond. Op de zichtrekening moet
er nog een berekening van de uitsplitsing chocoladeverkoop – aperoboxen gemaakt
worden.
5. Traktatie leerlingen laatste schooldag vanwege de ouderraad: Joris ijs?
Kristof stelt voor om aan te kopen bij Kris’n Ice omdat deze dit goed kan gebruiken om het
verlies van een grote klant enigszins te compenseren. Deze levert in potjes wat een
snellere verdeling onder de leerlingen mogelijk maakt. Dit wordt zeker in overweging
genomen (potjes voor de kleuters, schepijs voor de lagere school ?).
6. Varia
• Het schoolbestuur heeft zijn goedkeuring gegeven voor de overkapping van een
deel van de kleuterspeelplaats. De directeur hoopt dat dit gerealiseerd zal zijn
tegen eind 2023.
• De data van de ouderavonden voor het begin van volgend schooljaar waarop de
ouderraad zich traditiegetrouw voorstelt:
✓ 5 september : 18.30 uur : algemene infoavond KS ;
19.30 uur : algemene infoavond L1 + L2
✓ 6 september : 18.30 uur : algemene infoavond L3 + L4
19.30 uur : algemene infoavond L5 + L6
• De weggeefkast: bedoeling is om operationeel te zijn vanaf 1 sept 2022. Er zal een
brief komen met richtlijnen voor het binnenbrengen van spullen voor de kast (niet
later dan eind juni voor een eerste donatie).

