Verslag ouderraad

07/10/2010.

Aanwezig :

meester Ronny – juf Véronique
Carola – Christel - Dirk – Geert – Ines – Ingrid – Linda – Luk – Marc – Marijke
Pascal - Patricia – Renate - Sandra – Sofie – Jo (vanaf 21.30)
Verontschuldigd :
Sabien

0. Traktatie.
- we konden genieten van de ‘overschot’ van de ouderfuif.
1. Nieuwe leden.
- Sofie Castermans, mama van Ylias en Yelke
- Marijke Derkx, stiefmama van Ylias en Yelke
- An Lemmens van de Vossenberg komt volgende maand naar de OR-vergadering
2. Verslag vorige vergadering.
- Toelichting lichtjesfeest Vossenberg :
- is exclusief voor de kinderen van de Vossenberg + ouders/broers/zussen
- wordt door 2 ouders georganiseerd
- is dus geen OR activiteit, OR wil wel komen helpen indien nodig
- VCOV : slotfeest van dit schooljaar gaat door in Godsheide op 07/06/2011
- Betalend middagtoezicht :
- vergadering mei : teruggefloten
- vergadering juni : akkoord met facturatie aan ouders
- vergadering september : er werd beslist om de kosten door de OR te laten
dragen
- leerkrachten vragen dat de kosten wel door de ouders zouden betaald
worden
- vergadering oktober : meerderheid beslist dat de ouders zelf voor het
bijkomend middagtoezicht moeten betalen. Gelden van de OR worden beter
aan educatieve projecten besteed
- TIP : variapunten mogen niet doorslaggevend zijn in een hele vergadering, zeker
niet naar doorslaggevende beslissingen. Variapunten vooraf opvragen en
kijken of ze als variapunt of agendapunt moet geagendeerd worden
3. Financiële toestand.
- ploegje financïen bereidt begroting voor voor vergadering van november
- volgende bedragen worden binnenkort naar de school overgeschreven :
- 2.676,39 € voor de speelplaats
- 50,00 € voor de carnavalwagens
- 60,00 € voor recepties (juf Bea/3° kleuterklas)
- de Vossenberg vraagt naar de reparatie van de achterkant van de trapjes omdat de
situatie gevaarlijk wordt
- OR vraagt naar projecten om het geld aan te besteden
- we moeten onze uitgaven beter communiceren naar ouders via nieuwsbrief of site
- bespreking begroting vs spaarmiddelen
- schooljaar vs kalenderjaar : gelden die begroot worden voor 2011 worden deels
gebruikt in schooljaar 2010-2011 en deels in schooljaar 2011-2012
- Ingrid zorgt voor begrotingsupdate tegen volgende vergadering
- onkostennota’s graag tijdig aan Ingrid doorgeven om zo een zicht te krijgen op

inkomsten en uitgaven per activiteit
4.1. Ouderfuif.
- supergezellig maar weinig volk
- wat naar volgend jaar? Is er voldoende communicatie rond geweest?
- doel blijft een non-profit activiteit waar ouders elkaar anders leren kennen
- graag reactie aan werkgroepje Carola/Geert/Ingrid
4.2. Dag van de leerkracht.
- OR heeft op dinsdag 05/10 speelplaatstoezicht overgenomen
- OR heeft getrakteerd op taart, ook in de Vossenberg
- er is een fles meegegeven naar meester Jos
- TIP : datum 05/10 opnemen in de activiteitenkalender
5.1. Sponsorloop 08/10.
- er hebben zich reeds 4 ouders opgegeven om te helpen (Ronny deed navraag)
- we gaan geen extra activiteit laten samenlopen m.a.w. geen jeneververkoop
5.2. Werkzaterdag 23/10.
- Juf Agnes stuurt mail rond
5.3. Koffiemoment 29/10.
- Christel bestelt soep bij de Spar
- helpers : Linda – Luk – Pascal – Renate – Sofie
5.4. Boekenbeurs 26/11.
- gedurende en na schooltijd
- OR houdt cafetaria open : bevorderen van ‘gezellig samenzijn’
- idee : schrijver uitnodigen
- vragen aan leerkrachten wie of wat
- aftoetsen aan de leerkrachten hoe zij de voorleesweek zien : activiteiten
kunnen zo beter op elkaar afgestemd worden
- griezel- of verhalentocht zesde studiejaar kan ook dit jaar georganiseerd worden
- opbrengst voor eigen klasactiviteiten
- meester Rik laat weten beroep te willen doen op ouders (niet per definitie uit
de OR)
- Sabien wil nog steeds instaan voor het ontwerp van de affiche
- TIP : alle affiches steeds signeren met “i.s.m. basisschool Godsheide”
6.1. Verkeer.
- jammer weinig hulp, maar wel doeltreffend!!!
- rode kaarten worden een noodzaak, zelfs sensibilisering heeft geen zin
- maar de actie wordt door veel ouders gewaardeerd
- Daniël Lambrechts van stad Hasselt gaf uiteindelijk een eerste reactie (na een
bozere mail : werken in centrum Godsheide zijn slecht getimed : september!?)
- misschien moeten we als OR eens gaan belonen voor goed gedrag
- gevraagd : fluovestjes “De ouderraad staat weer paraat” : veel ouders weten bij de
verkeersactie niet dat we vanuit de OR handelen

6.2. Naschoolse opvang.
- Juf Godelieve doet de naschoolse opvang in de school
- graag meer communicatie hierrond
6.3. Speelplaats.
- de speelplaats wordt aangepakt tijdens de werkzaterdag van 23/10
7. Nieuwsbrief.
- werkgroep : Carola – Els – Patricia – Sandra
- afspraken :
- geen vaste rubrieken
- wel bv. leuk moment
- graag nieuws van de OR en niet zozeer van de school
- belangrijke beslissingen in de OR
- fait divers
- Jo heeft website van de OR aangemaakt
- bedoeling is de drempel tussen ouders en school te verlagen
- communicatie bevorderen bv verslagen van de kinderraad/ schoolraad …,
vermelden van verlofdagen …
- afspreken wat wel en wat niet op de site komt
- Jo stapt in werkgroep communicatie
8. Mededelingen van de directie.
- Juf Anne gaat rond Pasen met pensioen : vraag om evaluatie van de kleuters te
doen voor ze met pensioen gaat
9. Varia.
- eerste oudercontacten : graag overal een vertegenwoordiger van de OR
- oudercontact bij de kleuters : nieuwe ouders waren zeer tevreden
- forum start weer : aan elkaar vertellen wat we afgelopen weken gedaan hebben
- 3 x klein forum : talenten van leerkrachten, 1 x klein forum
- nieuw : speciale namiddag voor leuke activiteiten door leerkrachten en/of ouders
- gelieve te verontschuldigen als je niet naar de vergadering kan komen
- er wordt door ouders gevraagd om ‘reclame’ die meegegeven wordt aan de
kinderen beter te scheiden van andere info
- VSKO : had een gesprek met ouders i.v.m. het belang van de ouderparticipatie :
artikel verschijnt in Forum

