
Verslag planningsvergadering 2 oktober om 20 u 

 

Aanwezig: Griet , Kurt (nu en dan ), Jolien, Tine S, Eveline 

Verontschuldigd: alle anderen 

 

 

We werken met jaarthema: weerbaarheid van het kind of psychisch welzijn van het kind . 

Het leuke is dat de ouderraad en de school - beide aan dit thema kunnen werken. 

 

Huidige financiële stand: 

 

1793,50 euro opbrengst van de dwaallichtjestocht.  Volgende week donderdag is er een 

evaluatievolgvergadering DLT.  Indien niet opmerkingen, graag doorgeven. 

 

Waar kan dit naartoe gaan?  Eventueel leuk om koffers/workshops die passen in het jaarthema 

geestelijke gezondheid op school  (pesten, weerbaarheid, zelfbeeld ...) = voorstel Anneleen  (Eveline 

vroeg de school om na te denken aan wat we dit geld kunnen besteden). 

Tussenkomst in projecten in de klas: kinderyoga, rots en water (de school heeft een aanvraag bij stad 

Poperinge ingediend en dit is dan vermoedelijk gratis) 

 

Huidie planning: 

 

DECEMBER: warmste week 

 Apotheek: lokale mensen aanspreken via verkoop producten apotheek  warme William, 

geld wordt rechtstreeks aan de school betaald 

 School verkoopt kerstkaarten    helft VZW de schildpad (psychologische begeleiding 

kinderen)  

 helft Kom op tegen Kanker 

  

Wat doet de ouderraad? Wandeling? op een zondag, 3 eur voor volwassenen, kinderen -12 gratis, 

stopplaats waar soep gekocht kan worden, eindplaats met aperitief en ev. worsten? 

5km - 10km; start en stop bij Jolien (andere streek lijkt eens leuker) 

1 december? 22 december?  We vragen rond wie wanneer kan (helpen) 

Jolien maakt doodle op.  (soep - pistolets - dag zelf - vooraf - nadien) 

Wanneer werkvergadering? 16/10 om 20 u (locatie nog te bepalen – iemand interesse?  Eveline en 

Griet deze keer niet mogelijk) 

Verzekering?  

 

MAART: spreker wordt verkend (Schildpad - psycholoog OCMW - Anneleen Jonckheere (ik heb het 

nog niet gedaan, dus denk ik dat ik het kan - ziekenhuis).  Tine V en Eveline zijn dit aan het 

verkennen. 

Aansluitend misschien: Ons Tehuis ieper: Rots en water via huis van het kind: kan eventueel gratis 

Fysisch en theoretisch ouder en kind of in de klas (zelfvertrouwen/zelfbeeld) 

shareborn: meer voor kleuters en kinderen met beperking  

Kinderjoga in groep, met afsluiter kindermassage  



 

JUNI: Picknick: 'creëer verbondenheid' 

Eventueel nadien fietstocht?? 

 

Servies: 

Waar stockeren?   

Jolie wil dit doen maar Abele is wat ver. 

Eventueel Tine SG (voorwaarden enkel GB, school en ouderraad – geen andere verenigingen en geen 

particulieren). 

Zijn er nog kandidaten??? 

 

Uitlenen?  Makkelijk telsysteem? 

 

 

Varia: 

Ontevredenheid over vorige vergadering 

Hoe kunnen we efficiënter werken?   

1/ Agenda opvolgen? Agenda op papier? 

2/ Thuisomgeving - schoolomgeving?  

3/ Groot aantal aanwezigen 

4/ Teambuildingactiviteit?  (boeven pakken? Gaan eten)  - Ideeën zijn welkom  

 

We plannen nog een werkvergadering op 16/10 om 20u 

Bij wie? Iemand kandidaat?  Griet en Eveline zijn deze keer geen optie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


