Sint-JozefsSchool
Bosvoorde

Ouderraad – 19 september 2017
Aanwezig:
Juf Elsje, Meester Wim
Caroline Vallaeys, Nina Hoffmann, Marie de Bellefroid, Nathalie Hazard, Chantal Dehaye, Delphine
de Jonghe, Stéphanie Kervyn, Géraldine d’Argembeau, Stéphanie Vyncke, Florence Verhoestraete
Nieuwe leden ouderraad
2 nieuwe leden bevestigd: Stéphanie Kervyn en Sandrine Herinckx
Schoolraad
Voorzitter? Mail door te sturen aan alle ouders door klasafgevaardigden - conceptbrief klaar te maken
(Marie de Bellefroid)
Schoolraad informatie: www.vcov.be
Verslagen van school inspecties: www.doorlichtingsverslagen.be
Boekenruil & boekenbeurs
Boekenbeurs op 16/11 & 17/11 (voorleesavond: 16/11)
Hulp nodig om de boeken op 16/11 (tijdens de voorleesavond van 17u tot 19u) & op 17/11 van 15u tot
17u te verkopen (2-3 ouders?)
Informatie en ideeën over boeken (per leeftijd & thema): www.boekenzoeker.org
Boekenruil: tijdens het volgende Kerstfeest / Schoolfeest
Taalbeleid
Afspraak op 20/9 met Juf Elise (OCB) en Juf Elsje
Project rond taal en onderwijs re-organisatie is aan het groeien (3-jaar project), meer informatie zal in
de komende maanden aan de ouders gecommuniceerd worden
Nieuwe speelplaats
Maximum subsidie
Splits tussen urgenciewerk (eerste stap) en andere werken: Mijnheer Moulin werkt op een concrete
plan en budget
Project Mindfulness
Afspraak met Juf Elsje, Juf Elise, Chantal Dehaye en Mindfulness contact op 27/9
Vorming in basisreanimatie L4 tot L6
Op 18/11 gepland
Tuin project
Nieks momenteel gepland
Info avond faalangst
Contact opgenomen & prijs gekregen
Vraag zal aan ouders gesteld worden om het interesse te evalueren
Conceptbrief klaar te maken (Florence Vanderstraten)
Actie plan door de leerlingen L5 & L6
Voedselbanken / Rustenhuis
Werkgroep van leerkracht zal op 28/9 samenzitten om op dit actieplan verder te werken
Actie dag van de leerkracht
5/10
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Varia
L4 & L5 zullen in het Flagey gebouw op 10/10 zingen (14u30) voor Vlaams Radio Koor– iedereen is
uitgenodigd
Sneeuwklassen: gestopt – zal vervangt worden door een andere activiteit (nog te bepalen)
Informatie rond investeringen met geld door de school verzameld: dit zal met de wafelverkoopsbrief
gegeven worden
Zolderwerken tijdens de Herfstvakantie (vanaf 28/10 tijdens 2 maanden): geen warme maaltijd
tijdens 2 weken
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