Verslag ouderraad

09/12/2010

Aanwezig :

Meester Ronny – juf Véronique – Dirk - Sandra – Christel - Geert – Ines –
Ingrid – Pascal - Renate - Sabien – Marc – Marijke – Sofie – Patricia Ann Sch. – Ann Sm. - Jo – Luk
Verontschuldigd :
Juf Agnes - Carola - Els – Patrick – Bernadette – Linda

0. Traktatie.
- Marc is jarig deze maand en trakteerde. Proficiat en bedankt !
1. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering.
- punt 1 : maandag moet maand zijn
- toelichting rond kerstkaartjes voor gevangenen
2. Afrekening 2010 – Begroting 2011.
- Zie bijlage
- We hebben samen de afrekening 2010 overlopen en zo de begroting voor 2011
opgesteld.
- Opmerkingen / Bedenkingen bij het verschil tussen begroting 2010 en afrekening
2010 : zowel minder inkomsten als grotere uitgaven. We hebben ervoor gekozen om
toch de geplande investeringen naar de school toe te doen, ondanks de
tegenvallende inkomsten.
- Begroting 2011 : waar verschillend van 2010 : (zie ook bijlage)
- B1 : geen aparte verzekering meer nodig, sinds we onder de koepel vallen van de
KT-groep.  Even nakijken of kapitalen hoog genoeg zijn (ploegje financieel)
- B4 : we zijn met meer, dus iets hoger begroot
- B6 : budget cadeautjes (stoppers OR, baby’s, zieken, ..) iets opgetrokken
- C1 en C2 : afgeschaft naar 2011 toe
- C4 : Paul Maes gaat weer komen spreken in 2011 – OR betaalt de helft
 Voorstel om er een workshop aan te koppelen
- D1, D2, D3 : vallen weg, i.v.m. maximumfactuur, OR investeert op een andere
manier in de school
- D5 : project school : we investeren €2.350,00
- D6 : springkasteel gratis  €0,00
- D7 : Nieuw sinds 2010 (was niet begroot) : €60,00
- E1 : nog niet heel zeker of we dit nog doen, maar we beogen een breakeven
- E2 : gekeken naar de saldo’s van 2009 en 2010 : iets lager begroot
- E3 : koffie is van de school, soep betalen wij wel  €350,00
- E4 : iets lager begroot a.h.v. saldo’s van 2009 en 2010-12-14
- E5 : in 2011 : grootouderfeest, opbrengsten en kosten voor de school  €0,00
(aangepast, na mail van Ronny, na de vergadering)
- F2 : in 2010 niet doorgegaan, door verschuiving van oktober ’10 naar februari ‘11
- F3 : in 2011 : “gewoon schoolfeest”, opbrengsten begroot in de lijn van vorige
“gewone schoolfeesten”
- F5 : kalender voor 2012, wordt reeds verkocht in 2011, daarom opbrengsten
geboekt op 2011
 School doet voorstel om opnieuw kerstkaarten te verkopen (BOUW)
- Geldstroom van OR naar school : zie bijlage.
- Investeringen van de school voor 2011 :
Smartbord 2e Graad (Wouter)
€ 5.000,00
4 laptops Kleuters
Beamer Vossenberg
Beamer, scherm, muziekinstallatie
€ 1.500,00

TV Eetzaal
Keuken Vossenberg
Gordijnen Turnzaal
Speelplaats
TOTAAL

€ 1.500,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€19.000,00

- Wij kiezen met de OR ervoor om te investeren in “multimedia” voor de beide scholen.
 Op de flyers van het Mosselfeest gaan we duidelijk vermelden : “Opbrengst gaat
naar 4 computers voor de kleuters en een beamer voor de Vossenberg.”
3. Feedback Boekenbeurs.
- Jammer dat het niet 1 geheel was, door op 2 locaties te werken.
- Er zeker voor zorgen, naar de toekomst toe, dat er steeds 1 verantwoordelijke
leerkracht mee in het ploegje stapt, voor de goede doorstroom.
- Grote zaal: goede keuze ! Leuke indeling.
- Ongeveer € 4.000 omzet  Boekenbon van €780,52.
- Inkomsten van het cafetaria volstaan ongeveer om de zaal te betalen !
- Eventueel andere datum, loskoppelen van de voorleesweek en samen met de week
van de grote boekenbeurs.
- Ploegje boekenbeurs komt nog samen om te evalueren.
- Nog eens nakijken of de bonnen van 2009 en 2008 zijn opgekocht. Ronny
4. Verkeersactie.
- Redelijk wat rode kaarten uitgedeeld, op de parking, maar vooral op de drempel!
- Waarschijnlijk zou de ‘kiss en ride’ (van de drempel tot aan de Kapelveldstraat) het
probleem van het stoppen op de drempel kunnen oplossen. Men zoekt de veiligste
plaats om kinderen uit te laten stappen, zonder dat ze de ‘inrit’ naar de parking moeten
kruisen.
- Dringend weer contact opnemen met Daniel Lambrechts
 Inne mailt en gaat langs op ’t stad.
- Jammer van de lage opkomst medewerkers aan deze actie.
 Vraag om steeds te reageren op mails. Ook als je niet kan meehelpen
aan één of andere activiteit. Niets van je laten horen is echt niet leuk !
5. Kerstmarkt op di 21 en woe 22 december 2010.
- Werklijst gaat rond en zit ook in de bijlage.
- Inne stelt materiaallijst op en checkt met Ronny.
- Uitnodiging naar ‘afgestudeerden’ tot 5 jaar terug is weg !
- Flyers naar alle oudsten in de boekentas op di. 14/12/10.
- Tentjes van de stad  Geert vraagt deze aan.
6. Koffie en soep op 23 december om 15u30.
- Wie kan komen helpen :  Geef een seintje aan Dirk
- Extra kookpot voorzien : Dirk
- Bekers : Inne koopt aan
7. Nieuwsbrief.
- Oproep om lekkers te bakken voor de Kerstmarkt.
- Nieuwsbrief wordt overlopen.
8. Varia.
- Inne (in naam van Carola) : Voor alle duidelijkheid te behouden : best slechts 1
mailadres gebruiken voor de OR, nl. : orgodsheide@hotmail.be. Carola en het ploegje
communicatie controleren en sturen door naar de verantwoordelijke van de betreffende
activiteit.

- Marc : Music for life : Pannenkoek for life !
Vanaf 17/12 t.e.m. 24/12 zullen er op de Vossenberg pannenkoeken worden verkocht
voor het goede doel. Wij doen op de hoofdschool er ook aan mee, door op de kerstmarkt
pannenkoeken te verkopen, de opbrengst van de pannenkoeken gaat dan naar Music for
life. De overige opbrengt (drank en ander lekkers) gaat naar de OR. De school legt ook
nog som geld er boven op ! Prijs €1,00 / pannenkoek. Kinderen op school bakken die
dinsdag pannenkoeken op de ‘doe je ding-dag’, maar dat is louter voor eigen verbruik.
Deze info heb ik doorgekregen na de vergadering van Juf Agnes.
 OPROEP : Wie kan er pannenkoeken bakken en afleveren op de kerstmarkt
op dinsdag 21 of woensdag 22 ? Even bellen/mailen naar Inne !!!
- Sabien : Voorstellen van de affiche van het Mosselfeest, deze wordt opgehangen op
de Kerstmarkt. Er zijn 2 winnaars (Charles Moons en ???), deze krijgen hun tekening
ingekaderd. We zoeken wel nog wie de 2e winnaar is. Deze tekening was immers
naamloos.  Ronny hangt deze op !
- Sofie : Voorstel om een lezing te geven in onze school i.v.m. “Deugdenwerking”.
Kan lezing of workshop zijn i.v.m. ondersteuning naar ouders toe rond “Hoe denkt mijn
kind? Hoe kunnen we goed communiceren?”  Volgende vergadering weer opnemen
- Ronny : op tijd denken aan het materiaal te bestellen voor het schoolfeest van
22/05/11. Zeker tafels, tenten, frigo’s e.d.
 Wie wil meedenken in een ploegje schoolfeest : doorgeven aan Innne
- Christel : in het parochieblad staat dat de pastoor er mee stopt : Wie weet meer ?
- Jo : oproep om je foto door te sturen naar Jo om op de site te zetten
- Ann Smeets : kan redelijk wat logistieke ondersteuning bieden
- Ann Sch.: Concrete vraag : Kan er eens duidelijk toegelicht worden wat er op school
juist gebeurd rond pesten?
Oproep van Juf. Veronique : Laat ons ons ding doen. Er wordt heel veel rond gewerkt en
geval per geval wordt bekeken. Er is hieromtrent veel overleg tussen leerkrachten en er
zijn ook positieve reacties van ouders rond deze materie ( o.a. van Sofie). Tip van Sofie :
activiteit organiseren voor de kinderen die pesten.  Volgende vergadering
- Ann Sch. : Wettigen van afwezigheden : voorbeeld van een blad dat kan worden
ingevuld om afwezigheden te wettigen, kan worden toegevoegd in de agenda. Reactie
Ronny : Er is momenteel geen probleem, Juf Sandra volg dit op en verwittigt de ouders
die geen wettiging meegeven (gebeurt zelden).
- Inne : Ploegje Mossel : Woensdag 15/12/10 – 20.00 uur bij Sabien :
Geïnteresseerden welkom !
- Inne : Mariake is naar home :
- kaartje sturen ?  Ronny in naam van de OR en de school
- wat nu met het huis ?
 Zie Verslag van vrienden van de basisschool : volgende vergadering.
- Dirk : Dank je wel aan iedereen voor de geleverde inzet in 2010 !
- Ronny : GSM-kaart voor de OR is OK

