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Agendapunten
 
Evaluatie verkoopactie stippeltaart
De verkoopactie van de stippeltaarten kreeg veel positieve reacties en leverden tevens een mooie 
opbrengst op, waardoor het doel bereikt is om een mooie keileuke dag voor de kinderen te kunnen 
organiseren voor de leerlingen van de school. De bemerking wordt gemaakt dat we wellicht nog 
meer taarten hadden kunnen verkopen indien op voorhand was meegedeeld dat de taarten ook 
ingevroren konden worden.
 
Het idee is dus zeker aanwezig om de verkoopactie volgend schooljaar opnieuw te organiseren. Qua 
opvolging / inspanning door de oudervereniging viel de actie ook zeer goed mee, in vergelijking met 
sommige andere activiteiten die we organiseren. De betaling via overschrijving in plaats van cash was 
een goede beslissing en zorgde voor geen enkele onduidelijkheid. Er wordt overwogen om dit tevens 
voor de koekenverkoop op die manier te doen.
 
Ook de leverancier Pieter Ide bleek tevreden dat hij iets kon doen voor de school. We kunnen hem 
ook contacteren voor andere activiteiten, zoals bvb het springkastelenfestival.



 
De 3 winnaars zijn ondertussen bekend. Er zullen mogelijks foto's van de workshop op de 
facebookpagina worden geplaatst.
 
 
Keileuke dag voor de kinderen
De organisatie van de keileuke dag gebeurt door de school. Op dit moment is het nog moeilijk in te 
schatten wat precies mogelijk zal zijn in kader van de covid maatregelen. De springkastelen en de 
frietmobiel werden wel reeds vastgelegd, zoals besproken tijdens de vorige vergadering. 
Een plan B werd op heden nog niet ten gronde bedacht door de leerkrachten, dit komt op de 
volgende teamvergadering begin mei.
 
 
Programma volgend schooljaar
Op de agenda voor volgend schooljaar zouden de traditionele activiteiten opnieuw worden 
georganiseerd, aangevuld met de taartenverkoop. Een aandachtspunt is mogelijks wel dat de 
taartenverkoop qua timing niet al te dicht bij het springkastelenfestival gepland mag worden. 
Deelnemen aan activiteiten is immers niet evident voor elk gezin.
 
Volgens het driejarenplan van de school wordt er volgend schooljaar een meerdaagse georganiseerd 
voor de lagere school. De directrice zal voorstellen aan de leerkrachten of er volgend jaar eventueel 
én de meerdaagse én het springkastelenfestival kunnen worden georganiseerd. Veel kinderen kijken 
immers al een tijdje uit naar het springkastelenfestival en de basis voor de organisatie is reeds 
gelegd.
 
Ook de winterwandeling zal terug op de planning staan en we zijn van plan om hier veel reclame voor 
te maken zodat er een hoge opkomst kan zijn voor dit mooie initiatief. Dit is ook een ideale activiteit 
om ouders terug te laten connecteren met de school na een lange periode van weinig activiteiten 
voor de ouders. 
 
De exacte agenda zal bepaald worden tijdens de volgende vergadering maar Juf Lore stelt alvast voor 
om het springkastelenfestival op 5 juni 2022 te organiseren. Dat is het pinksterweekend en een lang 
weekend heeft het voordeel dat de mensen langer kunnen blijven.
Wat de quiz betreft stelt Juf Lore voor om deze begin februari 2022 te organiseren in plaats van eind 
januari aangezien er de laatste zaterdag van januari er een algemene introductie voormiddag 
plaatsvindt in alle Tieltse scholen. Er zal bekeken worden of er begin februari niet teveel andere 
quizzen worden georganiseerd in de buurt. Ook het concept van de quiz zal worden herbekeken met 
de instelling wat we kunnen doen om mensen langer ter plaatse te houden en zo meer 
betrokkenheid te creëren. 
 
Ook de koekenverkoop zal opnieuw georganiseerd worden. Daarnaast is er ook een idee om opnieuw 
een extra wandeling uit te stippelen die ouders en kinderen kunnen maken op een door hen gekozen 
moment. Een alternatief is misschien een sportief tornooi (kubb (toegankelijk voor het ganse gezin), 
padel…).
 



Varia
 Er komt een vraag richting Juf lore welke het ventilatiebeleid is op school, zijn er bvb 

initiatieven voor de aanschaffing van CO2 meters? Juf Lore stelt dat dit eerder gericht 
is op secundaire scholen waar er een hoger besmettingsrisico is. Voor de basisscholen 
is dit volgens de veiligheidsadviezen minder noodzakelijk. Deze adviezen worden door 
de preventieadviseur opgevolgd. In de school worden momenteel de ramen en deuren 
continu opengehouden. 

 Een andere vraag wordt gesteld, met name of de digi-borden in de klassen wel 
voldoende zichtbaar zijn door lichtinval doordat gordijnen bvb onvoldoende 
verduisterend zijn. Juf Lore antwoordt dat de plannen van de nieuwbouw voor 2023 
concreet vorm krijgen. Nu nog zware kosten doen voor het oude gebouw lijkt niet 
wenselijk, maar het zal worden meegenomen in de volgende teamvergadering of er 
met weinig middelen toch iets gedaan kan worden aan dit probleem (bvb platen op 
wielen).

 Ook dit schooljaar kan gezien de covidmaatregelen geen receptie worden gehouden op 
school voor het zesde leerjaar. De oudervereniging zal zorgen voor een 
afscheidsgeschenk dat dan op het einde van het schooljaar op school zal worden 
uitgedeeld. Jelske zal een voorstel doen van geschenk. De tas die vorig jaar werd 
gegeven werd toen positief onthaald, dus mogelijks wordt het iets gelijkaardigs. 

 
 
Volgende vergadering: 22 juni 2021 om 20u


