Verslag ouderraad 04/09/2014
Aanwezig School

Raf en Kris

Aanwezig Ouders

Marjan, Isabelle, Gino, Koen, Gert E, Joris, Ann P

1.Leerlingenaantallen en verdeling klassen
Kris presenteert de leerlingenaantallen (206 kleuters, 361 lagere school) en de
verdeling van de klassen met de leerkrachten.

2. Functies ouderraad
Joris en Isabelle blijven het voorzitterschap gezamenlijk opnemen.
Gert B en Wim delen de functie verslaggever en financieel beheerder.
Stefan is onze communicatieman en wordt daarin ondersteund door Koen voor de
website en door Wim voor onze Facebook account.
An Luyten en Bruno Moons hebben laten weten om geen lid meer te zijn van de OR
dit schooljaar. Ze willen wel nog komen helpen op de activiteiten van OR .

3. Info-avond 9/9
We bieden de ouders een drankje aan: witte wijn, rode wijn, fruitsap, bruiswater, cola
en cola light (overschot drank OR 2013-2014).
Isabelle en Joris presenteren kort de werking en de realisaties van de ouderraad.
We voorzien enkele invulstrookjes zodat geïnteresseerden hun gegevens kunnen
achterlaten.

4. Financiën: stand van zaken en besteding middelen
De school neemt 2 à 3 keer per jaar deel aan sportieve activiteiten
(woensdagnamiddag) georganiseerd door XX ?
De school vraagt aan de ouderraad om het busvervoer voor deze activiteiten te
sponsoren. De ouderraad stemt ermee in om een budget van 1000 euro te voorzien
hiervoor.
Raf polst hoe ver het staat met de lijst van leesmateriaal die de OR zou aankopen
voor de lagere school. De OR wil de bestelling zo snel mogelijk doen.

5. Tutti Frutti
De fruitdag zal verschuiven van dinsdag naar donderdag. Reden: vuilbakken worden
op dinsdag opgehaald en dan kunnen de leerlingen hun fruitafval daar niet in kwijt +
als maandag een verlofdag is, wordt het fruit pas dinsdag geleverd en dan is de tijd
te kort om het fruit voor de 1ste speeltijd in de klassen te krijgen.

6. Open ouderraadvergadering 30/9
Op 30/9 zijn alle geïnteresseerde ouders welkom op onze open
ouderraadvergadering. De uitnodiging wordt midden september met alle leerlingen
meegegeven.

7. Kennismakingsontbijt 5/10
Raf informeert zo snel mogelijk bij het COV wanneer hun ontbijt doorgaat. Indien dit
COV-ontbijt ook op 5/10 valt, wordt het kennismakingsontbijt verzet naar 12/10 of
19/10. We werkgroep vergadert op 15/9 om een verdere planning op te maken.

8. Dag van de leerkracht 6/10
Dag van de leerkracht valt op een maandag. We zoeken een originele verrassing.

9. Wafelverkoop
Timing met Wim te bespreken op de volgende vergadering.

10. Mantel Goedheilig Man
De mantel werd hersteld door familie van Paul. De mantel ziet er als nieuw uit en dat
voor 48 euro .

11. Kerstmarkt
Kerstmarkt op 12/12.

12. Varia
 De ijsjes die gepland waren voor de eerste schoolweek, werden door de
drukke eerste schooldagen vergeten. We zullen de centjes aan iets anders
besteden.
 Er komt een kippenhok aan de speelplaats van de kleuters.
 Middagpauze is te kort: kinderen hebben niet voldoende tijd om
boterhammetjes op te eten.
 Idee voor een activiteit met de lagere school: een sportieve week waarbij de
ouders en de ouderraad samen komen sporten met de kinderen. Raf polst
eens bij de turnleerkrachten.
 Marjan bestelt labeltjes om het materiaal van de OR te labellen.

13. Volgende vergadering: 30/09/2014

