VERSLAG OUDERRAAD 12 JULI 2017
Aanwezig: Barbara, Inge S., Patrick, Isabelle, Joris, Koen, Lieselot, Inge H. (verslag)
Verslaggeving
Voor de verslaggeving tijdens de vergadering is er afgesproken om met een (alfabetische) beurtrol te
werken.
1 september
Inge S. & Barbara gaan de OR voorstellen in de klassen van het 1e leerjaar rond 19u.
Infoavond (5 september)
Werkgroep: Lieselot &Koen
Tijdens het infomoment van de school zal de werking van de OR toegelicht worden.
PR van de verwezenlijkingen & de OR promoten.
Na het infomoment wordt er een oudercafé georganiseerd, de voorziene drankvoorraad kan worden
nagezien tijdens de kijkdag op 29 augustus.
Tutti Frutti
Verantwoordelijke: Isabelle & Stefa
De ouderraad wil een gans schooljaar fruit voor alle kinderen voorzien en zal de weken zonder
subsidie volledig voor hun rekening nemen.
Jaaroverzicht activiteiten
Verantwoordelijke: Patrick
Tegen de opstartvergadering, gepland voor eind augustus, moet Patrick over alle data beschikken om
een activiteitenkalender op te maken.
Dag van de leerkracht (5 oktober)
Werkgroep: Inge S en Lieselot
Kennismakingsontbijt (22 oktober)
Werkgroep: Barbara, Inge H, Isabelle
Inge S. gaat zich informeren ivm het jaarlijkse nationale leerkrachtenontbijt zodat dit niet samen valt.
Dag van het kind
Werkgroep: Inge S en Lieselot
Datum bij Raf op te vragen
Wafelverkoop

Verantwoordelijke: Stefan
Verdeling wafels 28/11 – deze datum op de activiteitenkalender vermelden ipv de startdatum
Het klaarzetten voor 6/12 zal op hetzelfde moment gebeuren – Inge S. zorgt voor de bestelling.
Wintermarkt (15 december)
Werkgroep: Koen & Isabelle
Activiteiten zeker houden en minder standjes mbt drank maken en eventueel een deel van het
aanbod schrappen. Zo hebben we minder helpers nodig.
Stagairs aanspreken om mee activiteiten te organiseren.
Lente ontbijt vs Quiz
Werkgroep quiz: Lieselot en Patrick
De quiz heeft veel positieve reacties gekregen en heeft nog groeipotentieel.
Tegen het einde van de zomer wordt de beslissing genomen of de quiz in het nieuwe schooljaar zal
georganiseerd worden of niet.
Op de opstartvergadering 29/8 mag iedereen eventuele quizvragen meebrengen en Inge S. en Joris
zullen tegen dan hun contacten hebben aangesproken mbt de quizvragen.
De vragen van vorig schooljaar zijn terug te vinden op google drive, dus check zeker dat je niet
dezelfde vragen meebrengt 
Indien een organisatie van een quiz dit schooljaar niet haalbaar blijkt, kan er opnieuw een lente
ontbijt georganiseerd worden.
Paasactiviteit
Inge S. zorgt voor de tijdige bestelling en inpak is voorzien 28/3
Kledinginzameling
Verantwoordelijke: Barbara
Barbara informeert naar de beschikbare data.
De aflevermomenten beperken en zorgen dat de zijpoort open is.
Dit ook zeker duidelijk vermelden op info brief.
Schoolfeest (26 mei) + Kinderfuif
Gezamenlijk overlegmoment: 2 oktober
Betere verdeling van de taken noodzakelijk en inperken van de activiteiten voor de oudste kinderen.
Overleg met de werkgroep van de school is hiervoor noodzakelijk – bij de 1e vergadering van de
leerkrachten zou dit door de OR kunnen toegelicht worden.
Ijsjes einde schooljaar
Vermelden op de activiteitenkalender?
BedNet?
Facebookpagina

Hier nog meer gebruik van maken & meer leuke foto’s van onze activiteiten en realisaties
posten.
Flyer

In het begin (infomoment) en op einde van het schooljaar (schoolfeest) een flyer maken met
de verwezenlijkingen van de ouderraad.
Zo weten de ouders waar hun gesponsorde centjes in geïnvesteerd worden (vorig
schooljaar):
- Tuttifruti
- Ijsjes
- Basketbalring?
- Picknickbanken
- Technopolis
- Zandtafels/circuskoffer
- Dag van de leerkracht
- Dag van het kind
- Tussendoortje sponsortocht
- Foto’s communie
- Vervoer voor buitenschoolse sportactiviteiten
- …
Barbara en Isabelle gaan met Raf samenzitten om de toekomstige investeringen te
bespreken.
Eventueel ook een datum vastleggen om te bespreken met de leerkrachten, ivm een extra
inspanning van de ouderraad om extra educatief materiaal te voorzien of een extra activiteit
te sponsoren zoals vorig jaar werd gedaan voor het 1e, 2e en 4e leerjaar. Dit jaar misschien de
kleuterschool?
Volmachten bank
Er moet dringend werk gemaakt worden van de volmachten voor de bank.
Vanaf heden zullen volgende 3 financiële vertegenwoordigers worden aangeduid:
- Isabelle Tegenbos
- Stefan Piedfort
- Paul De Bie
Alle aanwezigen gaan unaniem akkoord met deze beslissing om bovengenoemde personen
aan te stellen als volmachthouders voor de bank.
Helpende handen
Inschrijvingslijst op elke activiteit voorzien voor de volgende activiteiten?

Agendapunten volgende vergadering:
-

Bevestiging engagement coördinatie activiteiten door leden van de werkgroep
Is de Quiz voor dit jaar een haalbare kaart, zijn er voldoende vragen? Wie wil deze werkgroep
dan leiden.
Vragen voor te leggen aan Raf:
Opvolging volmachten bank
Data OR inplannen
Iedereen uitnodigen voor de activiteiten

Volgende vergadering van de ouderraad: dinsdag 29 augustus 2017
 ouderraad.wonderwijs@kosh.be
www.ouderraadwonderwijs.be
ouderraad wonderwijs Herentals

