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Verslag van de vergadering van 12-12-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig: Sadia, Dirk, Gracy, Veronique, Bart, Filip, Ward 

Verontschuldigd: Petra, Frank, An 

Afwezig:   

Schoolteam:  Katrien, Meester Mark 

 

Gasten:   
 

Volgende vergadering :  donderdag 19 januari 2017, 20u30 
  

  



 

Agenda____________________________________________ 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Mededelingen schoolteam 

3. Leden schoolraad bepalen 

4. Spaghetti-avond 

5. Varia 

 

1. Goedkeuring vorig verslag           
 

Het vorige verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Mededelingen schoolteam          

 
- Nascholing ‘Pimp je speelplaats’ (28/11/2016) (cfr. samenvatting leerkrachten) 

 Gevolgd door juf Katrien, meester Jonas en juf Sara.   
 De nascholing zoomde in op ‘groene speelplaatsen’ en ‘pesten op de speelplaats’. 

Daarnaast werd ook risico-analyse  en het ontdekken van kunst op de speelplaats 
aangehaald. 

 De speelplaats moet een plaats zijn waar kinderen (van 2,5 tot 12 jaar) kunnen bewegen en 
rust vinden in een groene omgeving. Het moet ook een plek zijn om te leren en te creëren.  

 De leerkrachten hebben al plus- en minpunten van de huidige speelplaats opgelijst. 
Daarnaast zullen ook de leerlingen nog bevraagd worden i.v.m. wat er nodig is om een 
betere of fijnere speelplaats te creëren.  

 Een werkgroep (van een tweetal leerkrachten en een tweetal leden van de ouderraad) zal 
samen een concept uitwerken. 
 

- Oudercontacten lager 
 Het oudercontact voor het vijfde leerjaar vindt pas plaats in januari, aangezien juf Shari 

zowel in het vierde als het vijfde leerjaar staat.  
 De ouderraad stelt voor om het oudercontact vroeger te houden. Hierdoor wordt er 

minder over de behaalde punten gepraat en meer over de kwaliteiten van het kind. Zo 
hebben ouders en kinderen ook nog enkele weken de tijd om eventuele pijnpunten weg te 
werken voor de toetsen. 

 

3. Leden schoolraad bepalen          

 
De schoolraad blijft vertegenwoordigd door Dirk, Frank en Filip. Sadia is de eerste opvolger. 

 

4. Spaghetti avond____________________________________________________ 

 

- Juf Katrien verstuurt de flyer nog een keer via Gimme 

- Zie regeling Dirk (via mail) 

 



5. Varia______________________________________________________________ 

- Verslag volgende vergadering: Sadia 

 

Wie - Wat - Wanneer___________________________________________________ 


