
 
  

          Laken, 13/03/2018 

 

Verslag praatcafé/oudercomité van dinsdag 13 maart 2018  

Wanneer? Dinsdag 13/03/2018 

Waar?                In het lokaal van de opvang - Tuinbouwerstraat z/n 

Hoe laat?          Van 08.30 uur tot 10.00 uur  

Agenda:  

 

1. Verfraaiing van de hall 
Onze oprechte dank aan alle ouders die op 6 februari hun uiterste best deden om de hall gezelliger en netter te 

maken.  De leerlingen maakten al dankbaar gebruik van de nieuwe opstelling. 

 

2. Banken en stoelen 

Er zijn klaslokalen die nieuwe stoelen en banken kregen.  De oude banken staan in de hall opgesteld.  Wie 

graag een bank en 2 stoelen heeft, kan deze aankopen op het secretariaat tegen de prijs van €5. 

 

3. Ochtendopvang in de kleuterschool.  

Enkele ouders zijn bezorgd over het toezicht tijdens de ochtend. 

Het team kwam met volgende oplossingen :  

- Kleuters die een probleempje hebben (verzorging) worden door Maria bij de kleuterjuffen in de leraarskamer 

gebracht. 

- Vanaf september zullen boekentassen met wieltjes verboden worden.  Alle ouders worden reeds ingelicht in 

juni. 

- Mama’s kunnen zich opgeven als vrijwilliger om bij te springen tijdens het toezicht van 8.15u.  Indien er 4 

mama’s zijn, kan elke ochtend afgewisseld worden. 

- De spelende of dansende kinderen op de speelplaats mogen niet gefilmd worden.  Hierover volgt nog een 

brief. 

 

4. HOPON  

Bram Touchant licht cyberpesten toe. 

Een interessante zoekmachine voor jonge kinderen is “MyBee”.  Hiermee kunnen ongewenste sites vermeden 

worden. 

 

5. Varia 

- Tijdens de nabewaking kan van 15.15u tot 16.00u voor huiswerkklas geopteerd worden.  Juf Arlette en juf 

Sanae splitsen de groep op en worden nog versterkt door een leerkracht om het huiswerk zo optimaal en rustig 

mogelijk te laten verlopen.  Dit vanaf volgende week. 

Deze huiswerkklas wordt gefactureerd als nabewaking op een overschrijving, zonder extra kosten. 

- Het ontbijtbuffet wordt verschoven naar woensdag 18/4/2018.  Hulp van de ouders wordt zeker 

geapprecieerd.   

Volgende ouders gaven zich op om thee te komen maken om 8.00u :  

- mama Ismail (juf Wendy) 

- mama Ibrahim en Mohamed  (juf Inne) 

Zij zullen zelf voor munt, suiker en een theepot zorgen.  

Volgende ouders zijn bereid om te helpen bij de opruim :  

- mama Jaber (juf Leen) 

- mama Ilayda (juf Monique) 

- mama Yasmina (juf Leen) 

- mama Eysan (juf Wendy) 

- mama Lina (meester Fikret)       
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