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1. Evaluatie Lichtjesfeest voor Liv.
Zeer zeker een succes.
En een mooie cheque kunnen overhandigen .
Voor de verkoop van sommige artikels kan het handig zijn toch contant geld te
ontvangen.
We hebben als OR gekozen om te werken met een kassa omwille van
veiligheidsredenen. Er werden ook artikeltjes verkocht door de school die contant te
betalen zijn wat soms voor verwarring zorgde bij de aanwezige ouders.
Voor de volgende edities aandacht voor de hoeveelheid gluhwein, die was snel
uitgeput.
De Amaretto Jenever was ook sterk in trek en dus interessant om ook tijdens de
volgende edities aan te bieden.

2. Fuif.
Op 21 maart organiseren we een fuif voor de ouders, kennissen familie vrienden,
enz…in de Polyvalente zaal.
De voorbereidingen lopen volop.
We lanceren in week 4 de campagne met een brief voor de ouders en via andere
kanalen.
Dus hierbij een oproep aan alle leden om vrienden, familie kennissen, neven en
nichten uit te nodigen om te komen fuiven.
Er zijn tevens een aantal zgn “sponsortafeltjes” die we als pakket aanbieden, dwz
inkom voor 8 personen, 2 flessen Cava of wijn en finger food. Ook hier mag uitvoerig
reclame voor gemaakt worden.
De detailschema’s volgen via de werkgroep.

Zoals ook al eerder aangegeven willen we in onze communicatie aangeven waarvoor
we de middelen zullen inzetten. Voor de fuif wensen we de middelen in te zetten voor
de verfraaiing van de speelplaatsen.

Gezien de timing zal dan ook geen lenteontbijt plaatsvinden dit schooljaar. We
kunnen later evalueren.

3. Carnaval.
De stoet gaat naar goede gewoonte door in de week voor de krokusvakantie (op
vrijdag 13/02). Dit jaar op een vrijdag in tegenstelling tot de woensdagen van de
vorige jaren.
De kleuterjuffen geven aan dat het dan wel wat lastiger is omdat de kleutertjes dan
een hele dag verkleed lopen, en dat is moelijker voor toiletbezoek enz…
Dit wordt naderhand geëvalueerd.

4. Schoolfeest.
Hiervoor lopen ook de voorbereidingen.
De kinderfuif gaat door op 29/05 en het schoolfeest op 31/05 met als thema “Reis
rond de wereld”.
Praktisch:
In grote lijnen dezelfde opstelling als vorig jaar. Er worden enkele extra culinaire
zaken voorzien nl pizza en/of pizzabaguette en hamburgers en eventueel mini
loempia’s. Er is ook nog het idee om fruitsatés te serveren.
De werkgroep werkt dit verder uit en zal ook komen met de nodige tijdsschema’s.
De school investeert in een degelijk viskraam dat dan ook enkele jaren meekan.
Paul zal een aantal hengels maken, en specifiek op vraag van de kleuterjuffen 2
types voorzien. (makkelijk en moeilijk)
De school vraagt ook de volgende spelen te reserveren:
Jenga
Skilatten
Steekspel
Joris B reserveert deze spelen.

5. Tutti Frutti.
Sommige fruitsoorten zijn moeilijker (vooral voor de kleuters) zelfstandig te eten.
Voornamelijk Kiwi’s en pompelmoezen zijn moeilijk.
Gert neemt contact met de fruitleverancier om na te gaan wat mogelijk is en
eventueel een “zwarte” lijst op te maken.

6. Middagpauze.
Er zijn nogal wat opmerkingen over de middagpauze en met name de beschikbare
tijd om rustig te kunnen eten. Door het grote leerlingenaantal wordt er in 2 “shiften”
gegeten. In principe eet de eerste shift van 12h10 tot 12h40. Echter in de praktijk zijn
er ook nog de verplaatsingen naar de refter en wordt er klaarblijkelijk reeds om
12h30 aangegeven het middagmaal te beëindigen waardoor de effectieve etenstijd
wel heel erg kort wordt.
Raf neemt hiervoor actie en sensibiliseert de leerkrachten om hun kinderen ’s
middags snel in de refter te krijgen en spreekt de mensen van het reftertoezicht aan
om ook niet te vroeg te eindigen zodat ieder kind de tijd heeft om rustig te eten.

7. Varia.
 De Ouderraad geeft zakgeld mee aan de skiërs van het zesde leerjaar.
 Voor wat betreft de nieuwjaarsbrieven geven de meeste (groot)ouders de
voorkeur aan een geschreven brief.
 Er lopen besprekingen met mogelijke leveranciers voor materialen om de
speelplaatsen te verfraaien. Als OR hebben we duidelijk uitgesproken dat we
deze actie volop zullen steunen.
Raf komt met concrete plannen, prijzen etc…We kunnen dan beoordelen
welke aankopen eerst te doen. Er wordt de voorkeur aan gegeven om te
werken met recyclagematerialen.
 Tijdens het schoolfeest is een prijzenkraam voorzien. Hiervoor sponsoren wij.
 Er werd de vraag gesteld om ook een prijs te voorzien voor de kleuters die
zich inspannen voor het dragen van een fietshelm en een fluohesje.

De OR geeft aan dat vooral de grotere kinderen extra stimuli kunnen
gebruiken en dat het bij de kleuters vooral de ouders zijn die hier aandachtig
voor moeten zijn. Derhalve voorzien we hier geen extra middelen.

 De nieuwe toiletten in de bovenbouw zijn eindelijk in de eindfase. Een dispuut
tussen architect en aannemer hebben enige vertraging veroorzaakt.
 Fietsen aan het helicopterpleintje is vaak gevaarlijk gezien de drukte en de
automobilisten die over de fietsstrook rijden.
Joris maakt een schets en Raf zal dit met politie bespreken.
 Regelmatig “glippen” kinderen binnen via de ingang aan de onderbouw en
komen dan op een onbewaakte kleuterspeelplaats terecht.
Raf maakt iedereen nogmaals attent op de uren van voorbewaking en
speelplaats. Echter is het ook een probleem van kinderen die veelvuldig te
laat komen. Ook hier is nogmaals aandacht gegeven en de kinderen en
ouders dienen zich te melden op het secretariaat.

VOLGENDE OR-VERGADERING 10/02/2015 OM 20H00 IN DE LERAARSKAMER!

