Verslag ouderraad 30/09/2014
Aanwezig School

Raf, meester Rafael en juf Evelyne

Aanwezig Ouders

Isabelle, Gino, Koen, Paul, Joris, Wim, Stefan, Gert, Patrick,
Raabia, Lieselot

1.Welkom aan de geïnteresseerde ouders
Gert, Patrick, Raabia en Lieselot komen een kijkje nemen op de open ouderraad
vergadering. Bedankt voor jullie interesse!!!

2. Infoavond 9/9: hoe vonden we het?
Alles goed verlopen.
Enige opmerking: de ouders die om 19u infoavond hadden, zijn meestal niets komen
drinken omdat er om 20u opnieuw een presentatie in de polyvalente ruimte was voor
de ouders van de kleuters. Te bekijken voor volgend jaar of de locatie van ons
drankstandje kan aangepast worden.

3. Tutti Frutti start donderdag 9/9
Alle papieren voor de subsidieaanvraag van dit trimester werden in orde gebracht.
De ouders werden verwittigd van de verandering van de Tutti Frutti dag: van dinsdag
naar donderdag.
Er hebben zich veel schilouders gemeld. Er kan met een beurtrol gewerkt worden.

4. Kleuterontbijt 19/10: wat moet er nog geregeld worden?
De brieven werden meegegeven met de kinderen. We maken extra promotie met
affiches: Raf hangt ze op aan de klasjes, de schoolpoort, enz. In de week van 6/10
wordt nog een herinneringsbriefje meegegeven met de kinderen.
Paul informeert of we ergens een bakplaat en bain-maries kunnen lenen.
Raf vraagt aan de leerkrachten om te bevestigen of ze aanwezig zullen zijn.
De werkgroep vergadert op 13/10 om de laatste zaken te regelen.

5. Dag van de leerkracht
Dit blijft een verrassing 

6. Wafelverkoop: wanneer starten we?
De brieven worden meegegeven op maandag 13/10.
De bestellingen worden afgesloten op 24/10.
We zetten de wafels klaar op dinsdag 18/11.

De wafels kunnen afgehaald worden op woensdag 19/11 (ochtend en middag) en
donderdag 20/11 (ochtend en avond).
Het 4de, 5de en 6de leerjaar komen hun bestelling met juf of meester afhalen in de
polyvalente ruimte.

7. Dag van het kind 20/11: welke verrassing voorzien we?
Dit jaar geen wafel, hotdog of ander eten.
Voor de kleuters: ballonnenclown?
Voor de lagere school? We zoeken inspiratie. Juf Evelyne denkt mee na.

8. Kerstmarkt 12/12: wie wil meewerken?
Paul en Koen trekken dit initiatief: bedankt alvast!
Indien ze hulp nodig hebben, weten ze het tijdig te melden aan de andere leden.

9. Financiën: besteding middelen?
Recente uitgaven:
- Bekers infoavond
- Labels om materiaal OR te merken
- Reparatie mantel Goedheilig Man
De onderbouw (1ste, 2de en 3de leerjaar) bestelt de boekjes die ze gekozen hebben.
De ouderraad betaalt de facturen.
De bovenbouw (4de, 5de en 6de leerjaar) overlegt om eventueel samen materiaal voor
een technologiekoffer aan te kopen. Dit wordt opnieuw besproken op de volgende
OR vergadering.
Paul heeft verschillende voorstellen ontvangen voor de aankoop van de
voetbaltruitjes. Het voorstel van Publisport is het interessants (extra korting indien
ook naam van Publisport mag vermeld worden). Raf bespreek het voorstel met
meester Jef en de turnleerkrachten.
De school vraagt of de OR wil sparen voor de aankoop van speeltuigen/bankjes/…
voor op de speelplaatsen. De OR is wel te vinden voor dit voorstel. Idee is om bij alle
activiteiten te vermelden waarvoor we sparen en hoeveel we al bijeen gespaard
hebben.

10. Varia
 Tuinhuis kleuters:
o staat regelmatig onder water. Er moet dringend een duurzame
oplossing komen. Paul bekijkt over een greppel graven naar het
administratief centrum een oplossing is.

o

staat vol rommel. De kapotte fietsjes worden uit het tuinhuis gehaald
en in het atelier van de werkman gezet. De school bekijkt waar het
stro voor de kippen kan gestockeerd worden (brandveiligheid).

 Het kippenhok op de kleuterspeelplaats werd geïnstalleerd. De kippen en
cavia’s kunnen er weldra in rondlopen.
 Middagpauze 2de leerjaar: kinderen hebben niet voldoende tijd om
boterhammetjes op te eten. Het probleem werd reeds door de directie
besproken met de leerkrachten.
 Grootouderfeest:
o Do 13/11 voor de kleuters, vm en nm
o Woe 19/11 voor de lagere school
Isabelle stuurt mail aan alle OR leden om te vragen wie kan komen helpen bij
het inschenken van de koffie.
 Goedheilig Man: wil de OR dit jaar opnieuw 50 euro sponsoren per
kleuterklas? Antwoord OR: ja!!
 De bus voor de zwemles staat soms te vroeg op de kiss & ride zone. Raf
meldt dit nog eens bij de gemeente.
 Klasfoto’s: er wordt vermeden om dit te laten samenvallen met vb zwemmen.
 In de week van 24 november is het voorleesweek. Staat de school open om
vanuit de OR de ouders te sensibiliseren om te komen voorlezen in de
klasjes? Raf bespreekt dit met de leerkrachten. Er zijn in de loop van het jaar
al losse voorleesmomenten in sommige klasjes.
 Idee voor een activiteit met de lagere school: een sportieve week waarbij de
ouders en de ouderraad samen komen sporten met de kinderen. We plannen
een vergadering met de turnleerkrachten.

11. Volgende vergadering: 4/11/2014 om 20u

