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Verslag	  	  vergadering	  3	  februari	  2020	  

Aanwezig:	  Peter,	  Marjolein,	  Karen,	  Inge,	  An,	  Steven,	  Inez,	  Bruno,	  Danny,	  David,	  Laurens,	  Fabrice,	  
Sarah,	  Valerie,	  Bea,	  Evelien	  

	  
	  

1) Opmerkingen	  vorig	  verslag	  
/	  

	  
2) Wandelzoektocht	  

Werklijst	  is	  rond	  gegaan:	  	  deze	  mag	  nog	  verder	  aangevuld	  worden	  
De	  inhoud	  van	  de	  wandelzoektocht	  wordt	  toegelicht	  maar	  niet	  opgenomen	  in	  dit	  verslag	  
omdat	  dit	  verslag	  online	  wordt	  gepubliceerd	  en	  we	  de	  inhoud	  voor	  de	  deelnemers	  als	  
verrassing	  willen	  houden.	  	  	  
	  

3) Wavo-‐dag	  
Samenkomst	  met	  de	  leerkrachten	  moet	  nog	  gepland	  worden	  
De	  werkgroep	  komt	  in	  de	  nabije	  toekomst	  wel	  al	  samen	  
	  

4) Huis	  van	  het	  Kind	  
Huiswerkbegeleiding:	  
Er	  is	  besproken	  hoe	  dit	  kan	  aangepakt	  worden	  
Bijvoorbeeld:	  waar?	  hulp	  op	  school,	  in	  de	  opvang,	  thuis,	  extern,…	  
Ook	  de	  verschillende	  mogelijke	  begeleidingen	  zijn	  besproken.	  De	  noden	  verschillen	  van	  
school	  tot	  school	  en	  van	  regio	  tot	  regio	  
Er	  wordt	  vanuit	  de	  gemeente	  een	  online-‐platform	  uitgewerkt	  met	  de	  nodige	  informatie	  
voor	  ouders	  en	  kinderen.	  
De	  gemeente	  zal	  ons	  op	  de	  hoogte	  houden	  wat	  de	  verdere	  stappen	  zullen	  zijn	  en	  wat	  
onze	  inbreng	  verder	  kan	  zijn.	  
	  
Er	  is	  ook	  de	  vraag	  gesteld	  om	  eventueel	  alleen	  met	  de	  ouderraden/-‐comités	  samen	  te	  
zitten	  om	  te	  bekijken	  hoe	  anderen	  dit	  aanpakken	  en	  van	  elkaar	  te	  leren.	  
We	  zullen	  	  bekijken	  wat	  voor	  ons	  inhoudelijk	  zinvol	  is.	  
	  

5) Sponsering	  
De	  nieuwe	  sponsorlijst	  moet	  klaar	  zijn	  voor	  de	  wandelzoektocht	  
Peter	  stuurt	  de	  brochure	  door	  
	  

6) Carnaval	  
Woensdag	  19	  februari	  
Peter	  vraagt	  aan	  Paul	  of	  het	  start-‐uur	  is	  gewijzigd	  en	  of	  wij	  nog	  koffie	  moeten	  voorzien.	  
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Indien	  we	  koffie	  moeten	  voorzien	  stuurt	  Peter	  een	  mail	  rond	  om	  te	  vragen	  wie	  dit	  
opneemt.	  
	  

7) Varia	  
• Tennisraketten:	  er	  werd	  gevraagd	  om	  dit	  te	  verzamelen	  voor	  de	  turnles.	  	  

Zijn	  er	  ondertussen	  voldoende?	  Zo	  niet,	  kunnen	  wij	  er	  extra	  voorzien.	  Peter	  vraagt	  dit	  na	  
• Betaalde	  FB-‐campagne	  voor	  de	  inschrijvingen	  voor	  nieuwe	  leerlingen	  is	  opgestart.	  
• Polo’s:	  Fabrice	  vraagt	  dit	  na	  (zie	  verslag	  december)	  
• Er	  werden	  ‘foutstreepjes’	  getrokken	  tijdens	  de	  turnles.	  Een	  ouder	  heef	  dit	  in	  vraag	  

gesteld	  en	  besproken	  met	  leerkracht/directie.	  De	  streepjes	  worden	  niet	  meer	  toegepast.	  
• Badgesysteem	  om	  naar	  het	  toilet	  gaan	  in	  de	  Leemstraat:	  ouders	  hebben	  ons	  hierover	  

aangesproken	  	  We	  hebben	  dit	  gemeld	  aan	  de	  directie.	  Zij	  vinden	  dat	  het	  systeem	  
momenteel	  werkt	  en	  zullen	  dit	  voorlopig	  behouden.	  


