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Aanwezig School

Raf (Directie), Meester Wim, Juf Ria

Aanwezig Ouders

Koen, Paul, Gert B, Gert E, Gino, Gerd, Joris, Marjan, Stefan,
Wim,

1. Voorbereidingen Ouderfuif
De voorbereidingen lopen.
Goedkeuring van de stad is ondertussen OK
De stad vraagt de buurtbewoners te informeren. Gert B maakt een briefje op en zal
dit verdelen.
Hot Dog Smetje kan zijn hot-dog kraam opzetten. Is er bijkomende keuring vereist
door de preventiedienst? Ja!
Verder hebben we een decibelmeter nodig. Gino kijkt na of dit via TIS te gebruiken
is.
Er wordt nog een voorstel tot takenlijst rondgestuurd. Gert B

2. Schoolfeest
Ook de voorbereidingen van het schoolfeest lopen al volop.
Qua voorbereidingen bewijst het draaiboek van de vorige edities een grote dienst.
Nog een herinnering aan Joris om de spelen te reserveren zie verslag dd 13 01 2015.
Va volgende vergaderingen wordt dit topic concreter.

3. Varia


Er zijn een aantal concrete voorstellen gedaan voor de verfraaiing van de
speelplaatsen. Raf heeft de details en zal deze bespreken met Joris.

Om een idee te geven van de voorstellen:
Voor de kleuters: Boten + Vlot, een 6- hoekige bank en 2 speelhuisjes
Voor de onderbouw: 3 picknicktafels, 6 banken, 2 huisjes.
Voor de bovenbouw: 4 picknicktafels, basketbalring.
De OR heeft aangegeven hier mee de schouders onder te zetten.
Verder te bespreken hoe en op welke termijn dit kan worden afgerond. Joris.


Gino vraagt naar de toestand ivm de middagpauzes.

Na de tussenkomst van Raf is dit duidelijk beter!


Opletten als we zaken aankopen voor de OR of de school via bijv een veilingcircuit,
we dienen er voor te zorgen dat de vereiste attesten beschikbaar zijn. Dus eerst
overleggen met de preventiedienst.



Er is een controle geweest in de school door de voedselinspectie. Het verslag was
gunstig! Een kleine administratieve opmerking mbt levernota’s van de soep.



Na de krokusvakantie start de eendjesklas op met de instappertjes. Hiervoor zijn ook
extra uren in het lestijdenpakket.

Volgende OR-vergadering 10/03/2015 in de leraarskamer 20h00.

