Ouderraad
Verslag vergadering Ouderraad 27 augustus 2019
Aanwezig: Peter, Djessica, Evelien, Vivian, Joke en Natasja
Afwezig met kennisgeving: Wendy, Ahina, Sofie en Ingeborg
1. Opening
Peter opent de vergadering en heet Joke, juf Anneriet en meester Philip van harte welkom
2. Heikant Verbindt
Op zaterdag 14 september vindt dit evenement plaats. Om 13.30 uur wordt het crossveldje
opnieuw geopend, iedereen is van harte welkom en krijgt een glaasje met bubbels. Van 14 tot 16
uur zijn er activiteiten op school. Wat is er te doen: Er worden workshops gehouden door de
Kunstkring Heikant, er is een dictee, Judith komt met paarden en wij als ouderraad gaan ook aan
de slag. Afhankelijk van het weer gaat Natasja zorgen voor chips en ijsjes en cake, Athina zorgt
voor kindertatoos, Voor het schminken wordt juf Thalita gevraagd, Natasja gaat vragen aan
Arricale of ze dit wilt doen. Jessica wordt hoofdprinses en Peter gaat vragen aan de meisjes die
in 2018 de school hebben verlaten of die interesse hebben. Ingeborg heeft popcornmachine
geregelt., Peter heeft spelletjes via Jeugd Vakantie Werk kunnen bemachtigen. Djessica gaat de
versiering aanpakken, Vivian schenkt koffie of thee (met versnapering), Natasja overige drank
en Ingeborg gaat de bonnenverkoop doen. Rond 16 uur gaat iedereen naar het Stuikersplein en
de afsluiting vindt plaats bij Brasserie Du Commerce. Donja zorgt voor broodjes knakworst en
beenham. DJ Tom sluit af met Disco tot 21 uur.
De versiering van school gaan wij vrijdag 13 september om 14.30 na schooltijd doen. De
kinderen van de ouderraadsleden kunnen dan nog even op school spelen terwijl wij versieren. Ze
mogen natuurlijk ook meehelpen, des te eerder zijn we klaar.

3. Schoolkamp.
Meester Philip heeft het draaiboek besproken, hierin is niet zo veel veranderd ten opzichte van
voorgaande jaren. Op woensdagochtend om 8.45 uur zullen de leerlingen van groep 7 en 8
vertrekken per fiets naar Sint Niklaas. Natasja rijdt met busje met bagage en boodschappen naar
Sint Niklaas. Graag nog 1 (of meerdere) ouderraadslid/leden mee naar Sint Niklaas om alles daar
uit te pakken en de kinderen op te wachten. ’s Middags om 13 uur gaan ze naar fort Breendonk.
We zoeken nog een paar auto’s om te rijden. Athina, Sofie, (of iemand anders) wie kan er ?
Natasja rijdt al. Het gaat om vervoer van 10 leerlingen en de leerkrachten (dus 12 p). Het schijnt
zeer indrukwekkend te zijn. Op donderdag 10 oktober staat de vossenjacht en bbq op het
programma. De vossenjacht begint om 17 uur in de stationsstraat in Sint Niklaas. Voor degene
die mee kan is het rond 16 uur vertrekken. We moeten eerst de bbq boodschappen ophalen en die
naar Puytvoet brengen, daarna is het omkleden voor de vossenjacht. Natasja en Peter hebben
zich al aangemeld, we hopen op meer aanmeldingen want het zou heel jammer zijn als deze
leuke speurtocht niet door zou kunnen gaan. Om 18.30 uur bbq voor de leerlingen van groep7/8,
alle leerkrachten en alle ouderraadsleden. Vrijdag 11 oktober vertrekken de leerlingen rond 11
uur . Wij dienen alles weer in te pakken en schoon te maken (ism de leerlingen) vanaf 10 uur.
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Natasja rijdt met busje, wie kan helpen met schoonmaken, graag minimaal 3 leden zich hiervoor
aanmelden. Hoe meer man, des te sneller zijn we klaar.
4. Evaluatie verslag vergadering 3 juni
Goedgekeurd
5. Evaluatie afscheid groep 8
Iedereen vond het een zeer geslaagde avond, leuk om dit ter afwisseling van een musical te
hebben.
6. Ingekomen post
Sinterklaasboeken, Vivian heeft ze mee ter inzage.
7. Schoolfotograaf.
De laatste jaren zijn de schoolfoto’s niet meer van goede kwaliteit vinden bijna alle
ouderraadsleden en dan met name de groepsfoto’s. Ook van de kinderen zelf komen klachten dat
ze perse moeten kijken/lachen/staan zoals de fotograaf zegt. Wellicht dus tijd om eens na al die
jaren te wisselen. Djessica had al iemand via groepsapp doorgestuurd en nu wordt ook de naam
van Monique de Backere genoemd. Monique heeft de communiefoto’s gemaakt in 2015.
8. Andere schoolaangelegenheden
Juf Ingeborg is afwezig dus wij hebben niet zoveel info. Heel globaal wordt e-wats besproken,
de wedstrijd waar de leerlingen oude electrische apparaten gaan ophalen en zo een uitstapje
kunnen winnen, volgende vergadering hierover meer.
In Heikant worden de laatste tijd veel babytjes geboren, misschien is het een leuk idee om
namens de school een geboortekaartje aan te bieden. Djessica wilt deze wel maken. Ingeborg,
wil jij het logo van de school doorsturen zodat Djessica een proefafdruk kan maken ? Daarna
bespreken of het goedgekeurd wordt.
Schoolreis 2019: we hebben nog geen bedrag mogen ontvangen van de busmaatschappij. Dit
gaan we in de toekomst anders aanpakken. Hoe gaat de schoolreis er volgend jaar uitzien? We
willen hier als ouderraad graag inzage/inspraak in als het in samenwerking gaat met
Ingelosenberghe, dit ook volgende vergadering verder bespreken.
9. Rondvraag:
Diverse ouderraadsleden hebben te maken met veranderingen van o.a. baan en studies en delen
mee dat hun aanwezigheid bij activiteiten de komende jaren op een “laag pitje” zal komen te
staan. Dit zijn persoonlijke keuzes en die moeten wij respecteren van elkaar. De functie van
ouderraadsleden is helpen de school te ondersteunen met diverse activiteiten. Indien iemand kan
helpen is dat prettig, wanneer het niet kan moeten de overige leden deze taak op zich nemen. We
hopen dat we hier met zijn allen de komende jaren uit zullen komen.
Peter sluit de vergadering.

Volgende vergadering maandag 30 september om 20.00 uur
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