Verslag ouderraad

13/01/2011

Aanwezig :

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

0. Traktatie.
- Dank je wel, Sofie voor de knabbels!
- We spreken terug af op de vergadering wie de volgende maand trakteert, steeds
met minstens 2 samen.
 Traktatie februari : Patricia en Linda.
1. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering.
- kalender even overlopen en aangevuld:zie bijlage
- Marijke en Bernadette ontvangen geen mails van LORG  Navragen bij Jo
- TO DO’s even overlopen :
WAT
OK ?
WIE VOLGT OP
Ploegje financiëel
Inne : doodle
Workshop met Paul Maes
Ronny
Kerstkaartenverkoop 2011
Ronny
Vermelding op uitnodiging Mossel
OK
Verkeersploegje
Inne
Tentjes Kerstmarkt
OK
Pannenkoeken bakken
OK
Winnaar tekening zoeken
Agnes
Schoolfeest : medewerkers ?
Inne
- verslag van december is goedgekeurd en mag op de site
2. Financiële toestand.
- Zie bijlage : begroting 2011 : Kwis toegevoegd !
- Kerstmarkt : € 517 WINST - € 200 (naar MUSIC for life) = € 317 (+ verkoop
pannenkoeken op donderdag ???)  Navragen bij Dirk
- Winst Sponsorloop : in schoolnieuwtje stond vermeld dat deze ging naar aankoop
nieuw digitaal bord – is dit gebeurd ?  Navragen bij Ronny
- Opbrengst van het Mosselfeest gaat naar de aankoop van 4 computers voor de
kleuters en een beramer voor de Vossenberg  Op toezien dat dit gebeurt !
3. Voorbije activiteiten
3.1 Feedback Kerstmarkt
- opbouw op de eerste dag vroeger starten : 13u30
- smoutebollen waren een groot succes en een heel tof idee, merciekes Patricia !
- tentjes van de Stad zeker opnieuw aanvragen
- naar volgende editie kijken of we elektrische toestellen kunnen vervangen door gas
- Music for Life : tof initiatief, dikke duim voor Marc ! Doen we dit elk jaar ?
 Er wordt met de ouderraad beslist dat we elk jaar 1 goed doel kunnen
ondersteunen, maar dit hoeft niet Music for Life te zijn.
3.2 Verslag vergadering ‘Schoolraad’
- Christel verduidelijkt het verslag van de laatste schoolraad

- Samenstelling van de schoolraad wordt duidelijk gemaakt : vertegenwoordiging
vanuit de school, de ouderraad, het schoolbestuur en de buurt.
 Christel vraagt na of dit verslag mee mag in bijlage bij ons verslag
3.3 Verslag vergadering ‘Vrienden van de basisschool’
- Patricia legt zeer duidelijk uit
- Mag dit verslag ook mee ?
4. Komende activiteiten.
4.1 Mosselfeest 29/01 en 30/01
- Zie verslagje ploegje Mosselfeest
- Uitnodigingen (GROENE) worden selectief ingestoken in de buurt, doos met deze
staat in ons kot, neem er gerust uit en deel maar uit !
- Oproep voor helpende handen gaat mee in de boekentas op 14/01/11
- Losse medewerkers beter opvangen, ook op voorhand even bellen  Inès
- Goede briefing, zowel op zaterdag als op zondag
- 1 eindverantwoordelijk : Inne
- hopelijk zijn er ook op het einde, zondag nog voldoende helpende handen !
- warme oproep om je op te geven voor 2 shiften !
- leerkrachten doen elk 2 shiften
- werklijst wordt nog rondgestuurd  Inne
- idee Sofie : met 8 man van de Ouderraad gaan werken op de Kermis in augustus,
hiervoor €800 verdienen en 12 man in ruil op 1 activiteit (bijvoorbeeld Mosselfeest)
 Zeker verder bekijken !
4.2 Soep
- betalen voor de soep : via schoolrekening
- liefst toch koken in Bethanië
- navragen of 3de graad wil helpen met snijden van de groenten
- € 2,50 per liter soep
- ploegje soep (Inès, Sabien, Jo) komt eerst nog samen en brengt verslag uit op
volgende vergadering
- op bestelformulier ook verwijzen naar de site
4.3 Verkeer
- is niet samengekomen
4.4 Kwis 19/03/11
- Zie verslagje
- Nog oproep voor wat mee-denkers/werkers voor de prijzen en de catering !
- Linda en Sabien hebben wel zijn om mee te denken
 Inne stelt doodle op
4.5 Informatieavond van Sofie
- voorstel om op school iets te organiseren voor een kleine groep, Sofie bepaalt zelf
het maximum aantal personen
- Sofie wil gratis deze avond voor ons begeleiden, waarvoor een dikke MERCI !
- Sofie stelt op volgende vergadering een datum voor (eind april/begin mei)
- kan doorgaan in de turnzaal op school
 Volgende vergadering datum vastleggen en onderwerpen kiezen
4.6 Schoolfeest
- WARME OPROEP VOOR MEDEWERKERS PLOEGJE SCHOOLFEEST !
- Marijke en Linda willen meewerken, maar het ploegje niet trekken.

 Inne stelt doodle op
5. Nieuwsbrief.
- Patricia is verantwoordelijk voor de volgende editie
 Alle ideeën, items doorsturen naar Patricia !
6. Mededelingen van de directie.
- Geen
7. Varia.
- Om onze site nog meer bekendheid te geven, spreken we af dat we op alle onze
papieren info en uitnodigingen verwijzen naar onze site. LET OP : Heel belangrijk is dan
dat je EERST de digitale versie doorstuurt naar Jo, vooraleer je de papieren versie
verdeelt !
- Sofie : Grote boekentassen op de rug van de grote kinderenin de kleutergangen om
15u30 is heel storend, kleuters worden vaak omver gelopen. Er is de afspraak dat de
kinderen van de lagere school niet in de kleutergangen horen om 15u30.
 Agnes maakt er werk van dat de afspraak wordt nageleefd en we vermelden
het ook nog eens in de nieuwsbrief.
- Inès : papa die interesse toonde in de OR een mail sturen
 Carola volgt dit op
- Jo : Vraag naar Visie van de school omtrent de speelplaats voor de kleuters
 Volgende vergadering agenderen
- Inne : Ons KOT is opgeruimd en er is een inventaris opgesteld. Deze zit in bijlage bij
het verslag en hangt aan de binnenkant van de deur van ons kot. Vooraleer je iets
aankoopt, kijk even op deze inventaris. Wanneer je iets uit het kot haalt en opgebruikt,
streep het dan door op de lijst in het kot. Dank je wel !

Bijlagen:
- Kalender
- Verslagje ploegje Kwis
- Verslagje ploegje Mossel
- Begroting 2011
- Inventaris kot

