Vergadering ouderraad (W)onderwijs: 6 oktober 2015

Aanwezig: Isabelle, Joris, Inge, Inge, Barbara, Paul, Stefan, Gerd, Gerd, Koen, Marjan, Patrick, dir. Raf, juf
Stefanie en juf Hilde
Verslag: Lieselot

Nieuwe organisatie en werking ouderraad
Geen voorzitters meer, wel een kernteam: Koen, Paul, Joris en Isabelle
Maandelijkse vergadering blijft.
Daarnaast twee groepen, deze bepalen zelf wanneer ze samenkomen:
-

Werkgroep per activiteit (met in elke groep een verantwoordelijke)
Pedagogische groep

Het is dus niet meer nodig om steeds met de hele groep samen te komen. De agendapunten op de
maandelijkse OR blijven hierdoor ook beperkt.
Evaluatie binnen enkele maanden.

Kennismakingsontbijt kleuters op 18 oktober
Zaterdag 17 oktober klaarzetten tussen 9 en 12u.
Zondag 18 oktober start om 7u30.

To do:
-

Wie heeft nog rieten manden en schotels?
Buttons in orde brengen, wissels leerkrachten.

-

Instappers ook uitnodigen. Raf bezorgt de mailadressen aan Isabelle.
Isabelle vraagt Gino of hij komt en taken kan overnemen van de preventiediensten. Isabelle
geeft dit door aan Raf.
Raf houdt bij welke leerkrachten aanwezig zullen zijn.

Nieuwe huisstijl (Patrick)
Banner met nieuwe huisstijl
Positieve reacties op huisstijl, affiche kleuterontbijt, bedanktekstje voor dag van de leerkracht.
Indien verantwoordelijken van een activiteit een affiche nodig hebben kunnen ze dit vragen aan Patrick.

Wafelverkoop
Verantwoordelijke Stefan, hulp van Marjan
Brief aan de kinderen meegeven voor herfstverlof en later ook een herinneringsbriefje meegeven.
Vraag naar truffels, destijds kleine verpakking en duur, dus herbekijken waar deze te halen.
Sorteren met OR-team.

To do:
-

Truffels, waar deze te halen?
Stefan neemt contact op met Tanja, zij wil graag helpen.
Stefan stuurt brief vorig jaar door naar Patrick voor een nieuw ontwerp.

Dag van de leerkracht: Evaluatie
Mooi ontwerp, leerkrachten waren tevreden met de attentie.

Dag van het kind: 20 november
Idee Marjan: chips ipv hotdogs, en stoepkrijt
Kleuters: Zakje berenkoekjes en stoepkrijt

Lagere school: Chips en een drankje

Verkeersveiligheid op het helikopterpleintje
Probleem 1:
Onveilig voor de fietsers aan de kant van de middelbare school.
Auto’s rijden over het fietspad en durven er ook te parkeren.
Idee varkensruggen, en op korte termijn al betere signalisatie.
To do:
-

Lieselot bevraagt Wies Geerts (dienst welzijn en preventie Stad Herentals) wie we hiervoor het
best kunnen aanspreken.

Probleem 2:
Grote bussen op het pleintje. Er is geen plaats genoeg om te manoeuvreren.
To do:
-

Raf zal dit melden

Bankkaarten
To do:
-

Papieren moeten nog ingevuld worden
Stefan belt Gert B

Skireis
Meester Wim organiseerde dit al dertig jaar en stopt hier nu mee.
Er zijn geen andere kandidaten gevonden om deze reis mee te organiseren en begeleiden.
Idee ouder: georganiseerde reis?
Dit zal jaarlijks bekeken worden.

Ratten
Begin september ratten gesignaleerd.
School heeft schepenen gecontacteerd. Schepen Mien van olmen heeft dit opgenomen.
Stad Herentals: Rattenvergif. Nestelplaats niet gevonden.
Ook de school doet inspanningen (bv. composthopen sneller weghalen,…)

Opkuis berghok
Rekken geïnstalleerd en materialen geïnventariseerd.
Foto's gemaakt van grotere materialen.

Buurklassen
Deadline in oktober is niet realistisch.
Project wordt verder bekeken door oa. kernteam op school. Stapsgewijs hiermee aan de slag gaan.

Doorlichting van de drie KOSH-basisscholen
Vooronderzoek op 19 oktober, bepalen focussen.
Doorlichting op 23, 26, 27 & 28 oktober door drie inspecteurs.
Resultaat is een positief advies of een positief met aandachtspunten of een negatief advies.
Bij een negatief advies volgt verplichte begeleiding en een herinspectie.
Ouders informeren en terugkoppeling.

Tutti Frutti
Eerste levering fruit op 8 oktober.
2e en 3e kleuterklas: half stuk fruit vaak onvoldoende (afhankelijk van welk fruit)

To do:
-

Isabelle: 30 stuks extra bestellen voor 2e en 3e kleuterklas

Varia
Grootouderfeest zal hoogstwaarschijnlijk verplaatst worden naar een andere periode, einde deze week
meer duidelijkheid.

Gegevens schooldrukkerij bezorgen aan Patrick

Paul: uitgang fietsers te druk, onveilig, mix voetgangers en fietsers, lang aanschuiven.
Optie uitgang leveranciers herbekijken? Voordelen: Overzichtelijk, minder druk, ouders kunnen met fiets
op de speelplaats staan, veiliger.
Raf bekijkt wat mogelijk is.

Joris:
-

Foto's in de krant, hoe zit dat met de privacy?
Apart briefje maken voor bijlage gva.

-

Sleutel gekregen van Gert B, papieren in orde brengen

Volgende vergadering van de ouderraad: 10 november om 20u, leraarskamer

