Ouderraad 07 juni 2012
Aanwezig :

Christel, Ann, Sofie, Inne, Drik, Véronique, Marc, Pascal, Geert, Linda, Sabien,
Sandra, Inès, Bernadette, Patricia, Ronny

Verontschuldigd : Marijke, Els
Afwezig : David – Jo
Verslag : Carola

0. Traktatie
Dankjewel voor de traktatie : Ann en Linda !
 Traktatie in september : Sabien en Dirk
1. Goedkeuring verslag.
Verslag van 3 mei wordt overlopen :
- Informatie kroonkurkactie moet nog worden doorgestuurd  Marc
- Bebat nakijken -> Ronny
Verslag wordt goedgekeurd. Mag op de website Carola
2. Varia
2.Schoolraad
Christel brengt verslag uit.
Verslag wordt toegevoegd in bijlage.
2.2 Uitnodiging KVLV
De KVLV nodigt alle verenigingen van Godsheide uit op 30/6 om 20u. Ze willen graag de data
van de activiteiten bespreken en ervoor zorgen dat deze niet samenvallen.
Inne stelt zich kandidaat om te gaan (Linda / Dirk zijn reserve als Inne niet kan)
2.3 Vergadering Schoolbestuur
Dirk brengt verslag uit :
- het Bestuur is opnieuw verkozen.
- Kathee blijkt een gezond bedrijf te zijn
- ook hier is de vraag weer naar voor gekomen om de voorzitters van de ouderraad eens samen te
brengen. Inne merkt op dat de voorzitter van de Katharina wijk dit al eens heeft geprobeerd,
maar dat dat nog niet gelukt is wegens weinig reactie.
2.4 Cadeautje Mr. Jos
Christel brengt een “dankjewel voor zijn cadeautje” over van meester Jos,.

3. Finandiele toestand
Ingrid overloopt de financiële toestand – overzicht in bijlage.

4. Voorbije activiteiten
4.1. Schoolfeest
- Was een groot succes ondanks het slechte weer
- Positieve reacties over de formule van zowel de kinderen als de ouders.
- Saldo = 3.709,87 €
- Tombola = er zijn 1753 lotjes verkocht. (nog een dikke merci aan Patricia en Christel voor het
harde werk betreffende de tombolaprijzen)
- Inne maakt een evaluatie.

4.2 Eerste communie
- Veel leuke reacties gekregen : ouders & familie waren onder de indruk
- weinig ouders van het tweede leerjaar om te helpen.
Voorstel voor 2013 : - bij de eerste info-avond al vermelden wat er verwacht wordt
- nog eens herhalen tijdens het OC in januari
- oproep in het schoolmailtje van april !
- de bloemetjes voor de ouders waren zeer leuk !! (hier wordt opgemerkt, dat als het in de
toekomst moeilijk is om zo iets te kopen/maken, dat ouders zeker ook blij zijn met een simpel
roosje : het gaat om het gebaar !)
- Ook nog een dikke proficiat aan de leerkrachten voor de prachtige mis !!

5. Komende activiteiten
5.1. Etentje op 15/6
Pascal en Ann zullen iets regelen : we wachten vol spanning af …. Ann, Pascal
5.2. BBQ 6e jaars
- Dinsdag 26 juni om 18u30 voor de leerlingen
- gevolgd door een receptie voor de ouders om 21u
- Er wordt een werklijst doorgegeven
- Christel is verantwoordelijk voor (de coördinatie van) de groentjes/ Dirk voor het vlees
Christel/Dirk
- de groentjes moeten om 17u30 door de helpers geleverd worden op school.
Opmerking van Ronny : alle ouders van de OR zijn welkom, de “afzwaaiers” zijn ook welkom
op de BBQ” !!

5.3. Aftellen
- vrijdag 29 juni om 12u !
- schenken van Cava en fruitsapDirk
- komt helpen vanaf 11u : Patricia, Dirk, Linda ?, Els ?

6. Planning werkjaar 2012-2013
6.1. Werkgroepen
In september worden volgende werkgroepen weer opgestart :
Verkeer , Enquête, Inhoud
Groepje Website wacht op nieuwe site van school/ouderraad. Tot dan zal Sabien de aanpassingen
doen. Ik (Carola) zal in september nog bijspringen om de algemene info aan te passen.

Opmerking van Ronny : Luc Vlekken was zeer positief over de website van de ouderraad : zowel
qua inhoud als structuur.

6.2. activiteiten in 2012-2013
De lijst wordt overlopen. Inne stuurt de aangepaste lijst door.
7. Schoolmailtje/website
7.1 Schoolmailtje :
Voor de editie van juni :
- Sofie maakt een tekstje en/of spreuk Sofie
- Inne maakt een tekstje “Dankjewel voor het voorbije schooljaar” Inne
- Nog eens een oproep voor nieuwe leden  Carola
- “Prettige vakantie”  Carola
Carola verzamelt alles en stuur door naar Jos Maex. (voor 12/5)

Volgende vergadering : donderdag 6 september om 20u30

