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Verslag van de vergadering van 23-02-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  Sadia, Dirk, Frank, Petra, Veronique 

Verontschuldigd: Ward, Filip, Ann, Anneleen, Bart, Gracy, Liesbet 
Afwezig:  --- 

Schoolteam:  juf Katrien, juf Vanessa 

 

Gasten:  --- 
 

Volgende vergadering :  maandag 21 maart ‘16, 20u30 
  

  



 

Agenda____________________________________________ 
 

1. Mededelingen schoolteam 

2. Info avond 'Pesten stoppen doe je samen' 

3. LerenLeren  

4. Smikkeltocht 16 oktober 2016 

5. Gebruik speeltuig 

6. Varia 

 

1. Mededelingen schoolteam ____________________________________________ 
 

- Drinkbussen van de gemeente zijn beschikbaar en zullen kortelings uitgedeeld worden 

 

2. Info avond ‘pesten stoppen doe je samen’________________________________ 

 
- Info avond gaf verschillende interessante invalspunten 

o Veiligheid, vertrouwen en verbondenheid zijn belangrijk 
o Ouders en leerkrachten samenwerken 
o Acties richten naar zowel pesters als degenen die gepest worden.  

Beiden zijn vaak slachtoffers 
 
- Scholengroep is geïnteresseerd om ook een info avond te organiseren met deze spreker 
 

3. Lerenleren__________________________________________________________ 

 
- Info avond op 14 maart om 19u voor 5de en 6de 

- Uitnodiging wordt deze week meegegeven met de kinderen 

-  

4. Smikkeltocht________________________________________________________ 

 

- Tocht ca 5km – route is uitgestippeld 

- Verschillende hapjes zijn voorgesteld, waarvoor de prijzen worden opgevraagd 

- Op basis hiervan wordt dan de inschrijvingsgeld bepaald 

 

5. Gebruik speeltuig____________________________________________________ 

 

- Het speeltuig is er voor alle kinderen 

- Gezien het slechte – natte – weer is er voorlopig nog niet veel mogelijkheid geweest voor de 

kinderen om het speeltuig te gebruiken 

- Kleuters zullen de speelweide gebruiken tijdens de kleine speeltijden. De kinderen van de 

lagere school mogen tijdens de middagpauze – verdeeld per graad – gebruik maken van het 

speeltuig 



 

6. Varia______________________________________________________________ 

 

- Stiltehoekje wordt gebruikt. Blijvend communiceren naar de kinderen wat de bedoeling is 

- Het vorige verslag werd goedgekeurd en kan online gezet worden 

- Nieuwe fluo controle op 17 maart met paaseitjes zonder papiertje  

 


