
Verslag ouderraad     7/04/2011 
 
Aanwezig : Ann Sm. - Carola – Christel – David - Dirk – Els - Ines – Inne – Jo - Linda – 

Marc - Marijke – Pascal - Patricia  - Sofie – Juf Véronique - Meester Ronny 
Verontschuldigd : Bernadette - Els – Jo - Sabien - Sandra  – Patrick - Juf Agnes  
Afwezig : Ann Sch. 

 
0. Traktatie. 

- Dank je wel, Ronny, Inès en Geert ! 
 Traktatie mei : Sofie en ???( laat even aan Sofie weten als je mee wil doen) 
 

1. Varia. 
 Christel : na de vergadering mails krijgen met opmerkingen over punten die op de 

OR zijn besproken kan echt niet. Persoonlijk aanspreken of klaar het uit op de 
volgende vergadering.  Afspraak : geen discussies verder zetten via mail. 

 Marc : Zijn ouders op een werkdag verzekerd ? JA ! Vrijwillige helpers, die geen 
ouder zijn moeten vrijwilligerscontract tekenen.  Ronny zorgt hiervoor 

 Marc : Probleem : opvang in de Vossenberg : te veel kinderen die naar de 
opvang moeten en het busje (8 pers) rijdt maar 1x.  Mogelijke oplossingen: 
Goede afspraken maken met de ouders, weten op voorhand wie al dan niet naar 
de opvang moet. Afspraken maken met de Ukkies  Ronny neemt contact op 
om nog eens rond de tafel te zitten met de Ukkies. ’s Morgens wordt er extra 
opvang voorzien door de leerkrachten ! 

 Ingrid (voor Linda) : de juffrouw van de opvang noteert te snel. Ronny heeft dit 
reeds met haar besproken. Afspraak : Wanneer de muziek begint, begint ook de 
opvang. We vermelden dit ook in het schoolnieuwtje. 

 Ingrid : uitnodiging voor “10 jaar leerlingenbegeleiding” op maandagnamiddag 16 
mei in zaal ‘LORKA’  Wie wil OR vertegenwoordigen ? 

 
2. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering. 

 - punt 6.2 : op 25/02 te weinig volk om op te ruimen 
 - punt 10 : LOP moet LOK zijn 

- verslag van maart is goedgekeurd en mag op de site 
 

3. Financiële toestand. 
 - Digi bord is aangekocht voor de tweede graad (klas meester Wouter) 
 - halfjaarlijkse afrekening volgt op de OR van mei of juni 
 - Jo neemt het ambt van penningmeester niet op   Op zoek naar penningmeester 
   

4. Voorbije activiteiten 
4.1 Kwis – 19/03/11 
 - Tof nieuw initiatief 
 - positieve reacties op de sites van de kwissers 
 - perfecte samenwerking (Peter voor de vragen, wij voor de catering/logistiek) 
 - is zeker voor herhaling vatbaar 
 - te weinig mensen voor de opbouw (4), streven naar min. 8 
 - € 1.127 winst (Digi King en Bongiorno moeten er nog af) 
 - catering was OK 
 - aan de toog zeker niet minder volk plaatsten 
 - friteuses : eens goed bekijken, misschien toch best professionele friteuse  
 - evaluatie in ploegje kwis volgt nog 
  
4.2 Werkdag – 26/03/11 
 - 5 ouders en 2 leerkrachten, er is geborsteld, geverfd en papiertjes geraapt 



 - VEEEL vuil achter de draad, bij de buren  actie rond doen met de kinderen ! 
 - nog 1 werkdag gepland : zaterdag 7 mei 2011 
   
4.3 Viering Juf Anne – 31/03/11 
 - was heel leuk  
 - Anne is ook uitgenodigd op het etentje van de OR op vrijdag 17 juni  
 
5. Komende activiteiten. 
5.1 Koffiemoment van 08/04 
 -  koffie en sapjes 
 - soep verdelen we op vrijdag 29/04/11 om 12u10 aan alle kinderen 
   affiche ophangen in bak : Inne 
   in agenda’s laten noteren : tas en lepel : Ronny/Agnes 
 
5.2 Informatieavond van Sofie : dinsdag 3 mei 2011 
 - papieren info is verspreid op dinsdag l.l., is nog niet in alle klassenmeegegaan 
 - postverdeling blijft een moeilijk punt !! 
 - leerkrachten mogen ook inschrijven, inschrijven via site of via secretariaat 
 - hulp OR (inkom + drankjes) : om 19u00 
   
5.3 Schoolfeest : 22 mei 2011 
 - concept van het schoolfeest moet nog verder uitgewerkt worden, iets in de aard van 
 “binnen de minuut” 
 - OR doet de catering (drank – taart en koffie – kleine BBQ) aan het OC - Kiezelstraat 
 - Tombola : lijst in bijlage 
   Gelieve door te geven wanneer je een prijs hebt te pakken gekregen  
 - Papieren om mee te nemen naar de handelszaken, vinden jullie in het bakje van de 
 OR aan het secretariaat. 
 - Ploegje komt nog eens samen voor de volgende OR (5 mei) 
 
5.4 Eerste communie – donderdag 1 juni 2011 
 - oproep naar enkele mensen van de OR om het gebeuren te trekken, samen met 
 Berna 
  ouders van het 2de leerjaar tijdig aanspreken : Berna 
  Inne stelt Doodle op 
  
5.5 BBQ 6e leerjaar – woensdag 29/06/11 
 - Dirk gaat dit ploegje trekken 
  Dirk stelt een to do lijstje op tegen volgende OR 
 
5.6 Etentje OR - vrijdag 17/06/11 
 - ook leden van de OR, die reeds vroeger stopten, maar nu definitief afzwaaien mee 
 uitnodigen (Katja Heremans  Inne vraagt) 
  Geert is verantwoordelijke, reserveert voor 27 personen 
  Volgende OR zeker laten weten indien je er niet zou kunnen bijzijn 

 
6. Schoolnieuwtje. 
 - site van de OR is prima, deze nog meer kenbaar maken 
 - editie mei/juni : deadline 24 april 
  
 
7. Mededelingen van de directie 

- campagne rond nieuw loge e.a. van de KT : start 26/04/11, grote feestdag 28/04 
- veiligheid : kleine poort gaat op slot vanaf 8u45  melden a/d ouders in een brief 
- onderweg naar de opvang mogen de kinderen niet meer uit de rij worden geplukt 


