Vergadering ouderraad (W)onderwijs: 12 januari ’16

Aanwezig:, Joris, Inge, Barbara, Paul, Stefan, Gerd, Gert, Koen, Patrick, dir. Raf, juf && en meester Wim
Verslag: Koen

Evaluatie wintermarkt
Geslaagd! Het weer was wat warm maar desondanks was er een goede opkomst. De opstelling was
beter. Misschien kan het ook aanpalend aan de polyvalente zaal.
Er was wat verwarring rond de fakkeltocht, volgend jaar gaan we de start omroepen.
Het exotische standje was zeer in trek.
Qua kinderanimatie was het deze editie iets minder, we zouden dit volgende keer terug willen
organiseren.
Na de opstelling woensdag/donderdag moeten we de standen beter afschermen voor de veiligheid van
de kinderen en het materiaal.
Een dikke pluim ook voor de helpende handen, er wordt op de vergadering geopperd dat we moeten
proberen de aanwezigheid van de leden van de OR te maximaliseren.
Voor de leveringen moeten we volgend jaar het secretariaat mee op de hoogte houden.
Lente-ontbijt 20 maart 2016
Zelfde principe als in 2014, kinder- en volwassenenontbijten. Isabel gaat deze activiteit de volgende
weken voorbereiden.
Er worden 4 ontbijten bij Tasse Tout verloot aan de hand van de nummer van de bestelling, trekking zal
gebeuren door een onschuldige hand.
Vrijdagavond worden de eerste voorbereidingen getroffen, zaterdag nog verder, en zondag wordt om
6u samengekomen om de verse ingrediënten te verpakken.
Er worden een aantal leveringsroutes voorzien, de route die het meest veraf van de school ligt is met 1
grote leveringstijd, de andere in 2 tijden.
Patrick verwacht details van Isabel om zijn grafische kunsten voor de affiche aan het werk te zetten.
Doorlichting
School heeft deze week het verslag gekregen en het wordt op de OR van 1 maart toegelicht. Beide
directeurs zullen aanwezig zijn.

Helikopterpleintje
Lieselot heeft een update, maar is verhinderd vandaag, wordt op de volgende OR besproken.
Uitgang fietsers onderbouw
Is besproken in de werkgroep verkeer. Mogelijk kan toch de leverancierspoort gebruikt worden. Er zal
wel streng op toegekeken worden dat enkel de fietsers deze uitgang gebruiken, om de veiligheid van de
kinderen te verzekeren en het overzicht voor de begeleiding te kunnen behouden.
De school communiceert nog via een brief.
De uren van de andere poorten blijft behouden, de uitgang voor de fietsers opent wellicht enkele
minuten later.
Buurklassen
Kernteam komt samen op 1 februari.
Ongedierte
School heeft nogmaals een brief aan de stad gestuurd, er is een telefonisch onderhoud geweest + via
het digitale loket. Nog geen antwoord.
Aan de stadssecretaris werd ook de vorige communicatie toegestuurd gekregen ter opvolging.
De school blijft het mogelijke doen om te bestrijden waar mogelijk.
Ouderfuif
De ouderfuif vervalt: we gaan volgend jaar herbekijken maar de bedoeling is wel om het terug te
organiseren.
Varia
-

-

Liv: BedNet is opgestart voor deze leerling uit het 3e leerjaar, zo kan zij ook deel uitmaken van
de lessen. Er is ook uitzicht op eventueel een dag op school.
Graffiti: aan de uitgang van de kleuterschool is obscene graffiti aangebracht tijdens de
kerstvakantie, ouders hebben dit ook gemeld aan de school. De stad kan/wil pas actie
ondernemen als er duidelijkheid is rond de eigendom van de muur.
Meester Wim bedankt de OR namens de kinderen voor de sponsoring van de bus voor
buitenschoolse sportactiviteiten, dit is een grote hulp.
Bezoek Umicore: onder het motto van “een stiel is ook werk” mag het 6e leerjaar op
bedrijfsbezoek, Paul zal de leerlingen gidsen op 27 januari.

Volgende vergadering van de ouderraad: dinsdag 1 maart 2016 om 20u, leraarskamer

