
Vergadering ouderraad maandag 14 september 2015 

Aanwezig: Lut, An, Polle, Lucie, Diane, Martine, Carine. 

Verontschuldigd: Maurits, Heidi, Jenny 

 

1. Aanstelling voorzitter en secretaris. 

 Voorzitter: An 

 Secretaris: Polle (Lucie) 

2. Afgevaardigden schoolraad. 

 Maurits, An, Carine 

 

3. Evaluatie einde schooljaar: 

 Einde schooljaar bevredigend afgesloten. 

4. Evaluatie start schooljaar: 

 Boekenaankoop: startprobleem is kinderziekte en zou opgelost zijn bij de boekhandel. 

 Administratie: volgend schooljaar vereenvoudiging van de invulformulieren. 

 Anderstaligen zullen diskreet terechtgewezen worden met de nadruk dat zij zich in een Nederlandstalige 

school bevinden, waar onder elkaar Nederlands gesproken word. 

 CLIL heeft een goede start genomen, evaluatie op het einde van dit schooljaar. 

 

 

5. Deelneming ouderraad schooleventen: 

 Infoavond, ouderavonden, restaurantdag, open deur, dikke truiendag. 

 Dag van de leerkracht: maandag 5 oktober 2015, ouderraad gaat een ontbijt verzorgen voor de 

leerkrachten. Iedereen brengt de afgesproken delen binnen maandagmorgen 07:00uur in de 

leerkrachtenkamer. 

 

6. Infoavond voor ouders (nieuwe) leerlingen dinsdag 22 september  

 De ouderraad is aanwezig om 18.30u om Smartschool te demonstreren. 

 Tijdens pauze zorgen we voor drank  

 Opruimen drankstand 

 

7. Ouderavond 29 oktober 2015. 

 De ouderraad zal vertegenwoordigd zijn in de hal met een stand en pompoensoep. 

 

8. Halloween 30 oktober2015. 

 De ouderraad zal tijdens de middag pompoensoep uitdelen in de refter. 

 

9. Planning maken pompoensoep. 

 28 oktober 2015 14:00 uur schoolkeuken, schoonmaken en versnijden groenten. 

 29 oktober 2015 14:00 uur schoolkeuken, koken van 110 liter soep. 

 29 oktober 2015 17:00 uur ketel soep ongeveer 40 liter uitdelen aan gegadigden. 

 30 oktober 2015 12:00 uur uitdelen soep aan kinderen en leerkrachten in de refter, samenkomst helpers 

om 10:00 uur om soep op te warmen en uitdeling voor te bereiden. 

 

10. Volgende vergadering ouderraad. 

 De volgende vergadering van de ouderraad zal doorgaan op 16 november 2015 om 20:00 uur in de bib van 

de school. 

 

 


