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Mededelingen van de directie  
1. Aankoop didactisch materiaal (zie vorige OR) 

a. Hartelijk bedankt  

b. De klasleerkrachten maakten een keuze van divers didactisch materiaal 

(rekenspelletjes, muziekinstrumenten, materiaal om de speelhoeken te verrijken in 

het kleuter,…) 

c. Dit alles tezamen voor een bedrag van 2500 euro 

2. Proeftuinschool (= de school stelt zich kandidaat om te fungeren als proefschool voor een 

bepaald project 

i. Zin in Leren, Zin in Leven: nieuwe leerplannen, totaal andere invalshoek.  

ii. De Rodenburgschool staat positief tegenover deze vernieuwing en heeft zich 

kandidaat gesteld als proeftuinschool. Eind maart weten we of we er bij zijn 

of niet. 

b. Gezonde Voeding 

i. Vives organiseert i.s.m. de Vlaamse Overheid een project rond 

‘consumenten sensibiliseren, inspireren en engageren met 

voedeselverliezen’ 

ii. Dit geldt ook voor scholen. Er zullen 6 scholen via een pilootproject aan de 

slag gaan omtrent ‘bewust omgaan met voedsel’. 

iii. Ook hiervoor hebben we onze kandidatuur gesteld. 

3. Inschrijvingen 2016-2017 

a. Capaciteit van 24 leerlingen voor geboortejaar 2014. 

4. Leerlingenaantal op 1 februari 2016 

a. 198 leerlingen 

b. 7 leerlingen meer dan vorig jaar  meer lestijden voor schooljaar 2016-2017 

5. Leerlingenparlement 

a. Intussen opgericht 

b. Eerste feit: knappe organisatie carnavalsfeest 

Sinterklaasactie 
- Vlot verlopen 

  



Eindejaar verkoopactie 
Siska 

- verkoop: € 3213      

- aankoop: € 2044.95      

- winst=  € 1168.05 

Opmerkingen: 

- Kleinere verpakking: misschien minder verkoop 

- Afwisselen: niet elk jaar dezelfde producten 

- Nieuwe acties denken aan de sponsors of lokale handelaars 

Opbrengst wordt gebruikt voor ballen werper: € 1180 (de octopus: € 2400 wordt nog niet 

aangekocht) 

Kerstmarkt 
1. vlotte voorbereiding en opzetten van kerstmarkt 

2. vlot verloop op de avond zelf. 

3. Ook opkuis verliep veel beter t.o.v. vorige editie 

4. goede opkomst. Schatting 650 mensen 

5. enkel positieve opmerkingen 

6. opbrengst: nog niet bekend. 

7. goede reclame voor school 

Kalenderactie 
Fanny 

Opmerkingen 

- Opbrengst € 600 

- Doen we dit elk jaar 

o Ja, want het is gepersonaliseerd 

- Wanneer  

o Layout & thema start opnieuw in september 

o Kalender moet verkocht worden met het eindejaar 

Sponsoring 
Birgit 

update sponsors 2016 

- 40 sponsers 

o Enkele sponsors in nature 

o 11 hoofdsponsors 

o 2 tussenslag 

o 27 gewone sponsors 

- Men wil als sponsor goed weten wat er gebeurd met hun geld 

o Gebruik de gelegenheden om de sponsors te vermelden 

o Mailinglijst om sponsors op de hoogte te houden 



 

werkgroep schoolverfraaiing 
Stéphanie 

 

Hieronder samenvatting van verslag comité 

 Hekkens vooraan: afbakening voortuin: nogmaals informeren  

 Afhankelijk van levering van de hekkens, deze schilderen in de paasvakantie.  

 Opwaardering van de gang 3de-4de-5de-6de leerjaar 

 Overdekte speelplaats informeren of het mogelijk is om eventueel een wand te voorzien 

tussen de overdekte speelplaats en de kleutergang: verder informeren 

 Informeren bij Campus VTI om een ontwerp te maken voor lockers voor kleuterafdeling 

(project vanaf september?) 

 project speelplaats: aanvraag werd ingediend, voorstel tot vergroening van de speelplaats 

en aankoop van materialen 

 Verlichting van de speelplaats zelf met powerled’s en met detectoren is goedgekeurd 

 Vernieuwing van de basketbaldoelen is goedgekeurd 

 De echte nood aan een oplossing voor spelen bij regenweer. 

Schoolfeest (Dinner & Dance) 
Stéphanie en Ann 

1* Schoolfeest 

 Zaterdag 21 mei 2016 in het OC Aalbeke 

 Bespreken verslag 

 

 

2* Dinner & Dance 

 Zaterdag 19 november 2016 

 Bespreken verslag 

Varia punten 
 luizen op school (geen controle in bepaalde klassen en toch al bericht niet zwemmen vs 1 

maal zwemmen om de drie weken en wegens luizen afgeschaft? inhaalzwemmen) 

- CLB heeft verboden om te gaan zwemmen 

 Heelies op school 

- Dit valt de regel “Geen speelgoed meenemen naar school” 

- Alsook voor de veiligheid is dit beter af te schaffen 

 vraag tot afschaffing van chocomelk en fruitsap – wegens teveel suiker vs wat zijn de 

argumenten pro? 

- Dit wordt meegenomen met het project “gezonde voeding” 

- De ouderraad ondersteund de afschaffing van chocomelk en fruitsap. 

 verzoek aan school (leerkrachten en leerlingen) om orde en netheid in te stimuleren (lege 

dozen mee naar huis, boekentassen netjes plaatsen, alles boven kapstok op 16u weg, …) 



 Initiatief van een leerlingencontact 

- 4de, 5de en 6de hebben dit reeds geprobeerd. 

 Wat met de laatkomers 

- Wij steunen de school in eender welke aanpak 

- Kunnen we het schoolreglement aanpassen voor de kleuter klassen. 

 

 


