Verslag ouderraad 04/11/2014
Aanwezig School

Raf (Directie), Juf Monique, meester Kurt

Aanwezig Ouders

Marjan, Isabelle, Gert, Koen, Paul, Gert B, Joris, Wim, Joris,
Gert B, Stefan, Sven

1.Evaluatie Welkomsontbijt
Lovende commentaren ontvangen.
Enkele aandachtspuntjes:








Vuilnisbakken beschikbaar maken.
Tafelpapier vaak gescheurd en niet netjes wanneer de tafels een tweede keer
worden gebruikt. Place-matjes kan een oplossing zijn, of geheel opnieuw
indekken met tafelpapier.
Voorafgaandelijk de preventiedienst verwittigen.
Brandalarm afgegaan tgv het gebruik van de bakplaten in de keuken zonder
afzuigkap. Best buiten bakken.
Ook instappers die in de loop van het schooljaar zullen instappen mee
uitnodigen.
Opmaken van een werkrooster, wie doet wat wanneer.
Hoeveelheden flink beperken, vooral koffiekoeken, croissants en charcuterie
werd te veel aangekocht.

2. Grootoudersfeest.
De grootoudersfeesten zijn gepland op 13 en 19 november. De school vraagt nog
hulp van enkele ouders.
Op 13 november worden helpende handen gevraagd om 11h00 en 14h30.
Reeds gekende helpers: Paul
Op 19 november vanaf 10h30
Reeds gekende helpers: Anja
WIE KAN NOG EEN HANDJE TOESTEKEN??

3. Dag van het Kind
De school regelt een goochelshow voor de kleuters en de onderbouw en een andere
activiteit voor de bovenbouw, gezien de goochelaar meegaat op ski-reis en daar voor
avondanimatie zorgt.

De school vraagt sponsoring voor een hapje op deze dag en stelt hot-dogs voor.
Mr Kurt zorgt voor 600 Sandwiches (en kan de factuur doorgeven aan de OR)
Paul zorgt voor worsten, mayonaise en ketchup voor onze 600 lln.
Wie kan Paul nog helpen bij het snijden van sandwiches en het opwarmen van
worstjes??

4. Wafelverkoop
Wim heeft alle bestellingen doorgegeven. De verkoop zit op het niveau van vorig jaar
en dus een succes.
De levering van de wafels is voorzien op 17/11 en dinsdag 18/11 willen we alles
sorteren.
HELPERS WAFELS SORTEREN VANAF 19H00 IN DE POLYVALENTE ZAAL,
18/11
De afhaling van de wafels kan dan gebeuren op woensdag, donderdag en vrijdag
van die week.
Stefan zorgt nog voor een briefje met de details voor de afhaling van de wafels door
de kinderen. Vermeld tevens dat de kinderen ook iets meebrengen om de wafels in
te stoppen zodat het vlot te vervoeren is.
Paul houdt een oogje in het zeil tijdens het meegeven van de wafels.

5. Kerstmarkt
Voorbereidingen lopen volop:
 Tentjes van de stad OK
 Brouwer OK
 Bestelling Vinhmm OK
 Kerstmanpak beschikbaar in de school (Wie is kerstman??)
 Nog tafels en stoelen bij bestellen.
 Ook nadars bij bestellen om de voortogen op te kunnen monteren
 Er zijn verwarmingstoestellen voorzien via de feesttafel

Joris informeert nog naar de snoepzakjes als verkoopsartikel?
Raf informeert naar de perculators
Gert B zorgt voor kerstmuziek
Marjan maakt een affiche voor dit evenement.
De leerkrachten maken met hun klassen kerststukjes die dan tevens kunnen
verkocht worden op de kerstmarkt.

De leerkrachten stellen voor de gehele opbrengst te schenken aan Liv.
De OR is akkoord , maar we moeten dit uiteraard wel duidelijk vermelden in
de communicatie over de kerstmarkt.
Klaarzetten van de kerstmarkt op donderdag 11/12.

6.Fuif
De fuif van de OR kan doorgaan. De prospectie in het koetshuis Le Paige is als
uitstekende locatie aanbevolen.
Periode maart wellicht de beste keuze. 21 maart werd als mogelijke datum
vooropgesteld  Onder voorbehoud van beschikbaarheid zaal etc…
Gert B neemt initiatief om dit verder uit te werken.

7. Sint.
We voorzien zoals eerder voor ieder kind een zakje met speculaas en een chocolade
“ventje”.
Gert B zorgt voor speculaas, zakjes en chocolade.
We verpakken deze zoetigheden op 3/12.

8. Sporttruitjes.
Goede offerte binnen de OR sponsort 690 EUR voor 26 sets sportkledij om als
herkenbare (W)Onderwijs groep te kunnen deelnemen aan sportactiviteiten.

9. Voorleesweek.
De school neemt hierin verschillende initiatieven; lln lezen aan mekaar voor,
eventueel kunnen ouders, grootouders komen voorlezen etc…

10. Verfraaiing van de speelplaats
Het idee is te werken volgens een soort van “Masterplan” waarbij gespreid in de tijd
gewerkt en geinvesteerd wordt in de opwaardering van de speelplaats.
De school zal een voorstel formuleren.

11.Varia:
1. Impact van eventuele stakers de komende periode.
 De school doet navraag bij het personeel naar de stakingsbereidheid. Indien de
lessen niet kunnen doorgaan zullen de ouders verwittigd worden, en zal er steeds
opvang voorzien zijn.
2. Een bezorgde moeder vond het vreemd dat er kinderen in en uit de opvang liepen.
Raf informeert even naar de precieze omstandigheden.
3. De boerderijklassen zijn met een anti-climax geëindigd door een norse buschauffeur.
Dit werd tevens met de touringcarmaatschappij besproken.
4. Door een toenemend aantal kleuters zal er wijziging komen in het gebruik van de
refter. Er zal in twee “shiften” gegeten worden, zodanig dat voor iedereen wel een
rustig eetmoment kan gegarandeerd worden. Dit wordt nog naar betrokken ouders
gecommuniceerd.
5. Kunnen ouders komen supporteren tijdens de Swimaton??
Raf vraagt na.
6. Het gebruik van de Fluohesjes en de fietshelm wordt gesensibiliseerd door een
spaarkaart waarbij punten kunnen worden gespaard op individueel niveau waarbij
mooie prijzen te behalen zijn. Iedereen kan een volle spaarkaart realiseren, er zijn 60
punten nodig voor een volle kaart en er zijn 64 dagen.
7. Er hangt een verlichtingsarmatuur los onder de luifel aan de polyvalente zaal.
Raf kijkt na!

VOLGENDE OR-VERGADERING 2/12/2014 OM 20H00 IN DE LERAARSKAMER!

