
Verslag ouderraad     5/05/2011 
 
Aanwezig : Ann Sm. - Carola – Christel – David - Inne – Linda – Luk - Marc - Pascal - 

Patricia  - Sabien - Sandra  - Sofie – Juf Agnes - Juf Véronique – Juf Katrien – 
Meester Wouter 

Verontschuldigd : Bernadette – Dirk - Els – Ines -  Jo - Marijke  - Patrick - Meester Ronny 
 

 
0. Traktatie. 

- Dank je wel, Sofie en Ann Sm ! 
 Traktatie juni : Veronique en  ???( laat even aan Veronique weten als je mee 
wil doen, jarigen van juni, juli of augustus !) 
 

1. Varia. 
 Inne : 2-daagse van het 6e leerjaar : vorig jaar op OR van juni werd gevraagd om 

info omtrent deze activiteit tijdig en duidelijk te krijgen. We moesten deze week 
vaststellen dat we de eerste info laat en zeer onduidelijk doorkregen. Let wel, we 
vinden het heel positief dat de kinderen zelf heel veel mogen doen betreffende 
deze 2-daagse, maar de info naar de ouders zou toch duidelijker moeten ! 

 Carola : ijsjes zijn besteld voor vrijdag 13 mei. Ijsman komt van 13u30 – 15u30. 
Keuze tussen vanille, chocola en aardbei. Prijs : 0,70 /bol i.p.v. 0,80/bol. Geen 
hulp van OR nodig. 

 Patricia : wordt er niet meer gespaard voor de muzeklasse ? 
  Agnes vraagt dit na 
 Inne : Kathee : nieuw logo, nog meer nieuw ? We worden op de hoogt  

gehouden, de reuzin staat o.a. symbool voor de verbinding tussen de 
verschillende scholen van de KT-groep 

 Inne : Werkdag van 7 mei ?  gaat niet door 
 Inne/Christel : communicatie blijft echt een werkpunt voor de school. Vaak te laat, 

zonder logo van de school  Aandachtspunt bij de leerkrachten !!! 
 Vraag van ouder : wat is juist verzekerd via school en wat niet ? Medische kosten 

wel / materiële schade niet  wordt volgende OR hernomen 
 Sabien (en door iedereen volmondig beaamd) : Klasfoto’s : HEEEEEEEEEEEL 

SLECHT !!!  
 

2. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering. 
- vrijwilligerscontacten = OK 
- veiligheid : kleine poort gaat op slot vanaf 8u45  NU DOEN !!! 
-  Afspraak : Wanneer de muziek begint, begint ook de opvang.  
We vermelden dit ook in het schoolnieuwtje. 
- Op zoek naar penningmeester : Carola wil dit wel doen! 
 Carola, Sandra en Inne komen samen om te kijken wie juist wat gaat doen. 
- verslag van april is goedgekeurd en mag op de site 
 

3. Financiële toestand. 
 - geen nieuwe gegevens 
   

4. Voorbije activiteiten 
4.1 Koffiemoment van 08/04 
 - OK 
  



4.2 Soepverdeling van vrijdag 29/04 
 - was geweldig, ‘t leek wel alsof we ijsjes uitdeelden, zo enthousiast waren de 
 kinderen 
 - Voorstel : in de wintermaanden vaker soep , voor een drankbonnentje te koop, 
 1/ week of per maand  verder uitwerken tegen planningsvergadering van juni 
 
 4.3 Informatieavond van Sofie : dinsdag 3 mei 2011 
 - OK 
 - lage opkomst 
 
5. Komende activiteiten. 
5.1 Schoolfeest : 22 mei 2011 
 a) Tombola : verantwoordelijke : OR 
  - is vandaag verdeeld (2 boekjes voor gezinsoudste en 1 boekje voor elk 
  volgend kind in het gezin) met begeleidend schrijven 
  - prijzen binnenbrengen bij Inne of op 21 mei in de zorgklas 
  - goed doorgeven wat je hebt gekregen en waar je niets hebt gekregen 
 b) Catering en logistiek : verantwoordelijke : OR 
   Werklijst wordt rondgegeven en rondgemaild : gelieve te reageren ! 
   Er worden ook nog helpende handen (niet OR) gevraagd via brief 
   Al de post i.v.m. schoolfeest bundelen : Inne volgt op 
 c) Inhoudelijke : verantwoordelijke : leerkrachten-team (Katrien en Wouter) 
  - programma : 
   - 10u – 11u : fietstocht – gratis ! 
   - 11u30 – 13u30 : BBQ (via Traiteur) aan OC 
   - 13u30 – 15u00 : Talentenshow + Buitenactiviteiten (alles aan €800) 
   - 15u00 – 17u00 : Binnen de minuut + Workshops + Clown 
   - 17u00 – 18u00 : afronden 
  - voor de buitenact. en de workshops : kaart aan 2€ voor 4 acties 
  - prijs voor alles zou gedekt worden door inkomsten van deze kaarten 
   
5.2 Eerste communie – donderdag 1 juni 2011 
 - 12 mei bijeenkomst met de ouders van de mama’s/ppa’s van het 2e leerjaar 
 - indien er te weinig reactie zou zijn, vanuit deze ouders, stuurt Inne nog een mailtje 
 naar de OR-leden om in nood een handje te helpen 
  
5.3 BBQ 6e leerjaar – woensdag 29/06/11 
 - Dirk gaat dit ploegje trekken 
  Dirk stelt een to do lijstje op tegen volgende OR,  
 iedereen die wil meedenken : donderdag 09/06 om 20u00 in de eetzaal 
 
5.4 Etentje OR - vrijdag 17/06/11 
 - ook leden van de OR, die reeds vroeger stopten, maar nu definitief afzwaaien, zijn 
 uitgenodigd (Katja Heremans was blij verrast) 
 - 20.00 u 
  Geert is verantwoordelijke, reserveert voor 27 personen 
  NU  laten weten indien je er niet zou kunnen bijzijn 
 



6. Werkgroepen 
6.1 Verkeer 
 - verwaterd 
 - nieuw leven inblazen naar volgend schooljaar toe 
 - Inne heeft geprobeerd Daniel (verkeersdeskundige van de stad) te pakken te 
 krijgen, is nog niet gelukt. Blijven volhouden, Kiss&ride en 1-richtingsverkeer zag hij 
 wel zitten en vinden wij nog steeds iets om voor te ijveren!!!  
   Inne doet nog een poging 
 - jammer dat er geen gevolg is gegeven op de vraag van verleden jaar(OR juni) naar 
 aanleiding van Sam de slang. Er is geen briefje vanuit de school meegegaan i.v.m. 
 parkeren aan de kerk. Deze communicatie was ook heel laat en niet duidelijk (week 
 vaak niet ingevuld !!!) 
 - 2e graad is te voet naar CCH gestapt en 3e graad gefietst (2X) zonder vestje. Dit is 
 toch een punt waar we naar streven !  rode kaart voor de leerkrachten.  
 - Wie zit er in verkeersploegje : Jo, Els, Ronny, Carola en Inne 
   in juni kijken wie nog wil/kan 
 - Pascal en Veronique willen ploegje versterken, Carola en Inne stoppen dan 
 - We zijn hier met veel enthousiasme aan begonnen ( 4/03/09) maar wanneer er geen 
 enkel resultaat zichtbaar wordt (spandoek parking, 1-richtingsverkeer, kiss & ride, …) 
 werkt dit zeer demotiverend ! 
 
6.2 Naschoolse opvang 

 - volgende vergadering   Ronny neemt contact op met Ukkies 
 

7. Schoolnieuwtje. 
 
 - editie mei/juni : deadline was 24 april – wanneer komt het uit ? 
  
 
8. Mededelingen van de directie 

- Boekenbon per leerkracht opkopen is dit OK ? 
- Ook boekjes aankopen rond specifieke onderwerpen ( rouw, echtscheiding, …) 
- HOPELIJK gebeurt dit snel !!!!! 
  Ronny zou mailen met Stijn 
  Patricia volgt op 


