Verslag ouderraad

3/02/2011

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

0. Traktatie.
- Dank je wel, Linda, Patricia en Sandra!
 Traktatie maart :Els en Marijke
 Traktatie april : Ronny, Inès en Geert
1. Bethanië vraagt even onze tijd en aandacht
- Sophie Boesmans en Vera Froidmont stellen ons het project P&P voor
- P&P staat voor Partners in Parenting
- via dit project gaat men op zoek naar een (niet regulier) pleeggezin op maat van het
kind en in combinatie met OGL en de natuurlijke ouders
- Bethanië vraagt aan de OR mee te denken hoe we geïnteresseerde ouders kunnen
bereiken en het best kunnen informeren
 wij besluiten alvast om het op te nemen in onze nieuwsbrief en een moment
te kiezen om deze info door te geven aan geïnteresseerde ouders
2. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering.
- TO DO’s even overlopen :
WAT
OK ?
WIE VOLGT OP
Zit iedereen in de LORG
OK
Jo
Geld Pannenkoekenverkoop
OK
Inne/Dirk
Winst sponsorloop naar digitaal
OK
Ronny
bord (bij Wouter)
Opbrengst Mossel besteden
Ronny/Inne
Verslag schoolraad
OK
Mee met verslag
Verslag Vrienden van …
OK
Gaat niet mee !
Nieuwe papa in OR ?
OK
Carola
Schoolfeest : medewerkers ?
Inne
- verslag van januari is goedgekeurd en mag op de site
3. Financiële toestand.
- Voorlopige afrekening Mosselfeest (schatting Bongiorno en Digi King) : + € 3.100
4. Voorstel van de gezinsbond
- mail naar de voorzitter van de OR met vraag om samen te werken :

- In Godsheide telt de afdeling een 70 leden en er zijn spijtig genoeg maar 3 (oudere)bestuursleden
waardoor we niet veel kunnen organiseren. Bij de meeste verenigingen is het vandaag een probleem om mensen
samen te krijgen voor een vorming of een gespreksavond .Als gezinsbond kennen we dit probleem ook. Dit
werkjaar zijn het bestuursverkiezingen en nu probeert “de gezinsbond “ jonge ouders te motiveren om toe te
treden tot het bestuur, om dan ook zoveel mogelijk activiteiten te organiseren voor jonge gezinnen, maar dit is
niet zo vanzelfsprekend. Een ander mogelijkheid is : samenwerking met de plaatselijke school bij het organiseren
van kindgerichte activiteiten. Het voorstel is dat de Gezinsbond zorgt voor de spreker of begeleider ( uiteraard
ook voor de vergoeding ) en dat we via de school en onze leden samen promotie maken. Godsheide is maar een
kleine parochie maar met veel kinderen. Misschien bereiken we op deze manier wel heel wat jonge ouders en kan
het voor beide parijen gunstig zijn ! Is het misschien interessant om hierover eerst eens te babbelen en het
daarna eventueel voor te stellen op het oudercomité of ouderraad ? In bijlage : een kopie van de eerstvolgende
uitnodiging “opgroeien met een etiketje”

- we gaan eerst eens even samen zitten met Marleen Reumers van de gezinsbond
om te vragen wat juist de bedoeling is, wanneer we samen iets zouden organiseren
moeten we ook wel achter hun standpunten staan
- brieven verdelen via school verdelen kan / in onze nieuwsbrief opnemen (nog) niet
- contact opnemen met Marleen, zeggen dat we éénmalig de copie-kosten van de
brief op ons nemen  Christel en Sofie

5. Visie kleuters op de speelplaats
- volgende vergadering : toelichting door Agnes
6. Voorbije activiteiten
6.1 Mosselfeest
- alle medewerkers : BEDANKT voor het harde werk !
- 2009 : 687 eters : € 3.026 winst
- 2010 : 635 eters : € 2.705 winst
- 2011 : 587 eters : € 3.100 winst (ongeveer)
- zaal :mooi, ruim en gezellig
- wachttijd was max. 52 min.
- achtergrondmuziek ?
- goed geregeld, fijn om er te werken
- speelzaal : herbekijken naar volgend jaar toe !
- gericht blijven uitnodigen (buiten school) : zeker schoolraad, vrienden v/d
basisschool, ex-OR-leden : ook via e-mail
- iedereen aanwezig 15 min op voorhand om degelijke briefing te houden
- obers : drankkaart laten geven, ook in aperitiefruimte
- chips voorzien voor de grote honger van de kleinsten
 Ploegje evalueert, neemt al deze opmerkingen mee en maakt verslag
7. Komende activiteiten.
7.1 Soepverkoop op woensdag 09/02/11
- soep wordt gemaakt door ziekenhuis aan € 0,58 / liter
- bakken nodig om soep in te doen  Seintje aan Jo als je er hebt
- een lijst opmaken voor de verdeling en een lijst voor Sandra (secretariaat) voor de
betaling, via de schoolrekening  Inès
7.2 Grootouderfeest
- 18/02 in de voormiddag voor de grootouders van de kinderen van de lagere school,
zelfde principe als 2 jaar geleden, workshops op school en taart in OC
- school vraagt 10 à 15 mensen om te helpen  aan Ronny doorgeven
 Renate volgt logistiek en catering op
7.3 Kids Party op zondag 27/02/11
- idem vorig jaar : uren aangepast omdat het op zondag is : 16.00 – 19.00 uur
- werklijst in bijlage
- uitnodiging, oproep helpende handen en top3/vrij podium briefje : in boekentas op
maandag 07/02/11
7.4 Kwis 19/03/11
- reeds 14 ploegen ingeschreven

- Oproep voor wat mee-denkers/werkers voor de prijzen en de catering :
 maandag 07/02/11 om 20u30 bij Inne
- iedereen denkt mee voor prijzen : mail de zaken door naar Inne waar jij langs wil
gaan om prijzen te vragen  NU MAILEN !!!
- Inne laat jou dan weten waar je mag gaan (om dubbel bevraging te voorkomen )
7.5 Informatieavond van Sofie : dinsdag 3 mei 2011
- 3 mogelijke onderwerpen :
1) Hoe leer ik mijn kind omgaan met grenzen (theorie en workshop)
2) Positiviteit binnen een gezin
3) Wat vertelt de ziel van je kind
- Er wordt gekozen voor het eerste
- Geen vragen stellen op voorhand door ouders (werd vorige vergadering geopperd)
- Inkom : €4,00 drankje inbegrepen
- Voorlopig alleen voor ouders van de VBG
- Max. 30 personen
- Uitnodiging versturen na de kwis (19/03)
- Locatie : kleuterturnzaal
7.6 Schoolfeest : 22 mei 2011
- WARME OPROEP VOOR MEDEWERKERS PLOEGJE SCHOOLFEEST !
- Voorlopig in ploegje : Pascal, Marijke en Inne  Inne stelt doodle op
8. Nieuwsbrief.
- Patricia overloopt
- brief wordt volgende week verdeeld
9. Mededelingen van de directie.
- “Vrijblijvende bijdrage” wanneer een juf/meester verjaart
- duidelijk communiceren naar ouders en kinderen in het begin van het schooljaar dat
dit niet nodig is
10. Varia.
- Pensioen Juf Anne : laatste werkdag 31 maart, koffiemoment wordt 1 week
vervroegd en we schenken een glaasje wijn (cfr. Juf Bea), we nodigen juf Anne ook
uit op ons etentje op 17/06
- Jo : toiletten worden dagelijks gepoetst, toch zijn ze vaak niet doorgespoeld en vuil
 Volgende vergadering
- Sofie : Tijd op de vergadering in het oog houden
 We stellen een tijd per punt op en vergaderen van 20u30 STIPT tot
23u00, we hopen dat iedereen 23u00 haalbaar vindt
- Sandra : vraag naar een ondervoorzitter. Dirk voegt hier aan toe dat hij zijn functie
van voorzitter ook vacant stelt, hij krijgt het niet meer gecombineerd. Wij danken Dirk
in ieder geval van harte voor het afgelopen jaar !
 Volgende vergadering agenderen : Voorzitter en ondervoorzitter

