Verslag ouderraad
Aanwezig :

12/01/2012

Bernadette -Christel – Marijke - Els- Inès – Geert - Inne – Linda – Pascal –
Sofie - Meester Ronny en Juf Véronique – Carola

Verontschuldigd : Ann – David– Jo – Dirk – Sandra – Patricia – Sabien – Marc
Verslag : Carola
0. Traktatie.
- Dank je wel, Inne en Bernadette voor de traktatie
 Traktatie OR februari : ??
1. Varia.
1.1 Onderzoek Unief
- Onderzoek mag plaatsvinden. Ze moeten contact opnemen met Ronny om de
details te besrpeken.
 Inne stuurt een mail naar Marleen
1.2 Ideeënbus
- er is blijkbaar terug vraag naar een ”ideeënbus”
- reacties :
- er is een bus, enkel terug kenbaar maken
- de bus “pimpen” om ze te doen opvallen  vragen aan Sabien
- vermelden op de site + in het schoolnieuwtje
- Ronny stelt voor om ook een enquête te doen en zo te onderzoeken wat er
leeft op school/bij de ouders : Hiervoor zal een ploegje opgesteld worden.
- Inès en Ronny sluiten alvast aan
- wie wil aansluiten ?  Inne stuurt oproep

1.3 Kathee conferentie
- De OR- voorzitter krijgt uitnodiging voor de conferentie op 25 januari.
- Inne kan niet - Sofie gaat in haar plaats.
1.4. Forum op woensdag (zie 1.5 van vorige vergadering)
- Juf Veronique geeft mee dat dit besproken is met de leerkrachten.
- De leerkrachten vinden dat dit moet kunnen en zouden dit ook graag blijven doen.
Blijkbaar heerst er een misverstand over “Fruitdag”. Het is niet ENKEL fruitdag maar
OOK fruitdag.
Vraag van de OR : graag nog eens duidelijk communiceren naar de ouders toe.

1.5 Einduur OR
- Inne vraag beleefd doch met aandrang dat iedereen probeert om tot het einde te
blijven van de vergadering. Zij probeert het einduur (22u30) zo strak mogelijk aan te
houden.

2. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering.
Bebat = ok
Verlangkabels : Inne vraagt aan Marc of dit aangekocht is
Brief minister : Inne vraag aan Jo of hij deze kan opstellen

Polo’s : Er wordt beslist om de turquoise Polo aan te kopen en te bedrukken met
oranje. Afhankelijk van de eindprijs zal er een kleine bijdrage gevraagd worden aan
elk lid (max. 10€). De rest wordt door de OR bijbetaald.
Tegen volgende week de juiste maat doorgeven aan Inne (passen kan in de
lerarenkamer, zie mail Inne)
 Financiële toestand = Bijlage is goedgekeurd. Ronny vraagt om een brief te
sturen om de ouders op de hoogte te brengen van onze geldstroom. Dit wordt zeer
positief onthaald. Inne en Ronny stellen samen een brief op.
 Verslag is bij deze goedgekeurd en mag op de site.

3. Financiële toestand.
- zie punt 2

4. Voorbije activiteiten
4.1 Kerstmarkt/lichtjestocht
- Iedereen is zeer positief over de kerstmarkt/lichtjestocht. “Zeker voor herhaling
vatbaar”
Kerstmarkt :
- Kraampjes behouden (geen chalets), dit is gemakkelijker om te werken.
- Er waren kinderen die meegedaan hebben aan het toneel en toch geen hotdog
gekregen hebben (tekort aan), krijgen ter compensatie een bonnetje voor een
GRATIS hotdog op de kinderfuif. (we geven een bonnetje aan alle kinderen, want we
weten niet wie wel of geen hotdog gehad heeft)
- voorlopige winst = 492,61 € (rekening van Digiking en Bongiorno moet hier nog af)
- uitnodiging voor oud-lln : volgend jaar tot 3 jaar terug gaan.
Tocht :
- tocht was niet te ver maar te lang
-volgende keer : vertrek van op de kerstmarkt, niet aan de klas !
- Leuke tocht met leuke tussenstopjes : kinderen en ouders waren zeer enthousiast
Datum voor volgend jaar : donderdag 20 december !

4.2 Vetbollekes
- er is 820 € naar Music for life gegaan (OR en school heeft beiden 150€ bijgelegd,
rest is van de opbrengst van de vetbollekes)
- Leuke, geslaagde actie !!

5. Werkgroepen
5.1 Inhoud
- 1e thema “agressief gedrag”
- Ronny en de leerkrachten zijn ook aan een oplossing aan het werke
- Sofie en Linda willen dit daarom samen bekijken met Ronny.
- eerste actiepunt = overleg met de leesmoekes : hoe reageren in zulke
situaties.
- dit geld ook voor de OR, de ouders die rijden naar bepaalde activiteiten, enz.

6. Komende activiteiten
6.1 Mosselfeest 4/5 februari 2012
- zie verslag werkgroepje in bijlage.
- werklijst  Inne
- werklijst leerkrachten (2 shiften)  Inne
- opmerking ivm speelruimte : vorige vergadering heeft iedereen zijn zeg kunnen
doen. We laten het nu aan het werkgroepje over om een definitieve beslissing
hieromtrent te maken.
6.2 Soep op school
- Soep tijdens de middag voor de kinderen : 1 drankbon.
- Ronny vraagt om de kinderraad hierbij te betrekken.
- Briefje opmaken voor de kinderen (elk kind krijgt soep, wie dit niet wenst, moet het
briefje invullen en afgeven aan de leerkracht)  Inne & Linda

6.3 Soep en koffie op 17/02/2012
- volgende OR verder bespreken

6.4 Kwis
- er zijn al 7 inschrijvingen via de site
- de flyers zijn verdeeld

7

Schoolnieuwtje.
- Jos geeft een presentatie over het nieuwe digitale schoolnieuwtje “schoolmailtje”
- Elke maand op de 14e wordt het mailtje verstuurd.
- Ouders en lln kunnen artikels indienen (per mail of op papier)
- eerste editie = 14 februari
- 14 januari krijgen alle ouders alvast een mail ter aankondiging
- OR levert zijn artikels af voor de 10e’ van de maand.  eindverantwoordelijke
aanduiden ?

8

Mededelingen van de directie
8.1.
Maximumfactuur
Betreft het puntje van de vorige vergadering :
“ Maximumfactuur wordt geïndexeerd :
- LO : € 65
- Kleuters : 2,5 jaar : € 20 / 3 jaar : € 25 / 4 jaar : € 30”
- De beslissing van de overheid is al genomen. We willen toch nog graag een brief
versturen naar de overheid  Inne vraag Jo
- Ronny bespreekt tussenoplossing met de leerkrachten : 35€ per kleuter.

8.2 Wijkscholen en verminderde uren.
- Door een besparingsmaatregel van de overheid zullen de kinderen in de wijkscholen
(binnen de 2 km) in de toekomst meegeteld worden met de hoofdscholen.
Hierdoor zullen 20% van de shcolen minder uren krijgen.
- Concreet voor Godsheide : minder uren in de toekomst.

8.3 Incident parking
Ronny wil toch nog even duidelijk stellen dat de keuze van de mama om haar kind
van school te doen veranderen, niet omwille van het incident op de parking is.
(misschien is het de druppel geweest, maar zeker niet de oorzaak)

8.4 Carnaval
- op 9 maart 2012 (1 week voor Hasselt kinderstoet)
- school vraag OR voor ondersteuning betreffende de veiligheid.

8.5 Circus
Volgend jaar zal er weer een circus plaastvinden in Godsheide.
Kinderen die nu in het 6e jaar zitten krijgen de mogelijk om ook mee op te treden
indien ze dit wensen.

Volgende vergadering : 2 februari 20u30

