Vergadering ouderraad 12 april 2016
Aanwezig: Juf Sarah en Carla, Dir. Raf, Isabelle, Joris, Paul, Inge, Barbara, Gerd, Stefan, Patrick, Inge,
Gino

Verslag: Koen

Evaluatie lente-ontbijt
419 aparte ontbijten, 10 meer dan vorig jaar, dus een succes. Alles heel vlot verlopen. Routes heel
praktisch, ronde buiten Herentals volgend jaar beter opsplitsen in 2 aparte om late levering te
vermijden.
Sponsorbriefje: telefoonnummer van de ouderraad toevoegen. Ook telefoonnummer expliciet vragen bij
inschrijvingen, sommige mensen hadden hun ontbijt vergeten.
Pistoletzakjes moeten iets groter volgend jaar, hesp en kaas in verschillende kleuren verpakken om
telling te vergemakkelijken.
De ouderraad bedankt Tanja voor de grote administratieve hulp.

Voorbereidingen kinderfuif en schoolfeest
Extra tent is aangekocht om catering/cavabar in onder te brengen.
Aanbod: dit jaar 2 soorten witte wijn, zoet en droog.
Bestellingen zijn geplaatst bij brouwer en voedingsgroothandel.
Self-service systeem wordt behouden. Podium is in uitvoering.
Bemanning op schoolfuif/feest wordt in shiften van 90 minuten verdeeld voor helpers, coordinatie
gebeurt per post in 2 beurten.
Brief voor helpers wordt eerstdaags uitgestuurd, vragen dat ze de klas van hun kinderen mee vermelden
zodat we rekening kunnen houden met optredens tijdens de shiften.

Speelkaarten: graag vermelding kleuters, 1/2/3e leerjaar of 4/5/6e leerjaar op de kaarten zelf om
verkoop vlotter te laten verlopen.
Er worden badges gemaakt voor de leraren.
Alternatief voor de zweefmolen is gevonden.

Speelplaatsverfraaiing
Basketmateriaal, picknicktafels en voetbaldoelen worden voorgesteld door de werkgroep van de school
voor de bovenbouw.
De kerngroep bekijkt de mogelijkheden en stelt duurzaamheid voorop.

Opvolging knaagdieren
De laatste maand zijn er geen meldingen meer gebeurd, maar dat wil niet zeggen dat het probleem niet
meer wordt opgevolgd.

Opvolging helikopterpleintje
Geen update.

Sponsortocht: nieuwe datum?
Nieuwe datum is nog niet bekend, wordt meegedeeld zodra het beslist is.
Juf Sarah licht het project in Nepal even toe.

Fietsenuitgang
Er zijn na de herinvoering van de fietsenuitgang meldingen gekomen van een onveilige situatie tijdens
het wachten tot de poort opengaat. De vraag wordt gesteld of de poort niet vroeger open kan en de
ouders kunnen wachten net binnen de poort. Dit vereist discipline van de ouders maar dit bleek in het
verleden helaas niet haalbaar.
Er wordt een overlegmoment belegd met de betrokken ouders, de kerngroep OR en de school.

varia







Paul: grote lamp op de speelplaats onderbouw brandt continu, dit wordt opgevolgd
Gino: in het 6e wordt de dag na het vormsel een grote toets georganiseerd... dit zou niet fijn zijn.
De directie kijkt het na.
Raf: oproep of iemand aan een fles ballongas kan geraken. Blijkbaar bij KAB (Hannekenshoek) of
via leverancier Scheppers
Barbara: affiches wintermarkt hangen nog in de valven, er is een probleem met het slot... wordt
opgevolgd.
Inge: bij gebeurtenissen zoals op 22/3, wat is de beste manier om de school te informeren dat
alles OK is? Antwoord school: alles is extra in het oog gehouden om de gebeurtenissen op te
volgen en de richtlijnen zijn gevolgd.
BBQ OR: Joris stelt doodle op.

Volgende vergadering van de ouderraad: dinsdag 17 mei 2016 om 20u, leraarskamer

