Verslag ouderraad

9/06/2011

Aanwezig :

Ann Sm. – Bernadette - Carola – Christel – Dirk – Els – Geert - Inne – Linda
– Luk - Marc – Marijke - Pascal - Patricia - Sabien - Sandra - Sofie – Meester
Ronny - Juf Véronique
Verontschuldigd : Juf Agnès – David - Ines - Jo - Patrick

0. Tractatie.
- Dank je wel, Veronique, Bernadette en Luk !
 Tractatie september : Christel en ???( laat even aan Christel weten als je
mee wil doen, jarigen van september !)
1. Varia.
1.1 Verslag schoolraad ( Dirk en Luc), zie ook bijgevoegd verslag
- preventieadviseur is geweest
- 2 EHBO-ers op onze school
- brandoefening 3x per jaar, ook evacuatieoefening met rook
- 6 lln. minder  10 lestijden die wegvallen
- taakverdeling Agnès en Ronny
- promotie rond Kathee
1.2 Verslag AV van de KT scholengroep (zie ook verslag Dirk)
- cijfers werden besproken, KT is “een gezond bedrijf” vlgs de bedrijfsrevisor
- stijging van 46 kleuters en daling van 27 lln lagere school
- Agnes wordt halftijds directrice in Stokrooi en blijft halftijds op onze school als
pedagogisch directeur
1.3 Temperatuur in de klasjes (Sofie)
- veel te wam in de klassen die uitgeven op de speelplaats
- op warme dagen lassen leerkrachten extra speelmomenten in en laten kleuters
extra drinken
- enkele jaren geleden werden ventilatoren gekocht, worden deze efficiënt gebruikt ?
 Sabine checkt dit en vraagt ook na hoe het zit met beschermfolie
1.4 Elektronische berichtgeving (Sandra)
- persoonlijk contact ouders – leerkracht blijft ook heel belangrijk, is onmisbaar om
vinger aan de pols te houden
- er wordt aan de elektronische berichtgeving gewerkt, maar dit blijkt een
huzarenwerk
- google-agenda wordt geïmplementeerd
1.5 Kusjes, cadeautjes (Sandra)
-toezicht blijft heel belangrijk
- wanneer ouders het gevoel hebben dat er iets misloopt, dat kinderen ergens een
onbehaaglijk gevoel bij hebben, blijft het tevens heel belangrijk dat zij dit melden aan
de leerkracht
1.6 Verzekeringen (Wendy) n.a.v. schadegeval (fiets/auto)
- probeer steeds eerst in der minne te regelen
- medische kosten zijn steeds verzekerd
- materiële kosten NIET !
 Wordt opgenomen in schoolreglement (Ronny)
 info-avond over schoolverzekering zou wel een goed idee zijn(volgende OR)

1.7 Luizen
- brief moet sneller mee ! vrijdagochtend gemeld, dinsdag pas brief mee
1.8 Grootoudersfeest Vossenberg
- misverstand rond de bestemming van het geld dat de grootouders konden schenken
- er werd gezegd dat dat geld naar de hoofdschool zou gaan
- geld wordt gebruikt om feest te bekostigen
- communicatie, ook hier weer, is zeer belangrijk
 Ronny maakt dit nog duidelijk aan de ouders/grootouders van de
Vossenberg
1.9 IJskar/Verkeersslang
- leerkrachten vragen zich af of we niet kunnen besparen op de ijsjes (Aldi ijsjes)
- € 0,90 / ijsje is niet veel !
 IJskar blijft
1.10 Circus ?
 In 2013
1.11 Toiletten
 blijft discussie : toiletten niet hygiënisch genoeg of kinderen een toilet-probleem
1.12Muzeklassen
- € 30.00 is veel voor in één keer te sparen voor kinderen van 7-9 jaar
- info-avond ?
1.13 Factuur Ukkies
- factuur van € 1.00 ???
1.14 Sportdag 3-4 : verschoven of afgelast ?
Nvdr : Normaal trachten de tijd die we spenderen aan de varia te beperken, maar omdat
we moeilijk punten kunnen meenemen naar de volgende vergadering (aangezien dat
binnen 3 maanden pas is), duurde het deze keer wat (te) lang!

2. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering.
- communicatie blijft echt een werkpunt voor de school. (te laat, zonder logo)
vrijwilligerscontacten = OK
- verslag van mei (05.05.11) is goedgekeurd en mag op de site
3. Financiële toestand.
- zie bijlage
4. Voorbije activiteiten
4.1 Schoolfeest en Tombola – zondag 22.05.11
- TE DUUR !
- eten en drinken trachten wij zo democratisch mogelijk te houden = OK
- activiteiten waren veeeel te duur
- wij vinden het heel raar dat de kinderen moeten betalen om dingen te doen, waar
geen materiaal voor gebruikt wordt
- op voorhand duidelijk bespreken met de verantwoordelijke leerkrachten
- lekkere en vlotte BBQ (2 rijen, ging heel vlot)
- goede keuze BBQ ’s middags te houden, beter dan ’s avonds
- vorkjes voor taart voorzien
- organisatie van toog kan beter
- alleen tappen als je kan tappen, anders wordt er te veel bier versmodderd
- een kleine beloning voor de kinderen op het einde van de fietstocht was leuk
geweest ( grabbelbak)
- voor de lln 3e graad was er te weinig aanbod

- tombolaprijzen die niet zijn afgehaald en die vervallen (bonnen) worden op het
etentje verloot
- datum lentefeest Sta Paraat vroeger te weten komen
4.2 Eerste communie – donderdag 02.06.11
- zeer mooi verzorgde en goede receptie
- ouders 2e leerjaar zijn bereid om mee te werken, niet om mee te denken
 enkele borden/schotels aankopen via OR en school : Linda
5. Komende activiteiten.
5.1 BBQ 6e leerjaar – woensdag 29/06/11
- aperitief, groenten maken en uitdelen, bakken
- lijst komt rond
5.2 Etentje OR - vrijdag 17/06/11
- Bowlen en buffet : 19 aanwezigen
5.2 Drankje bij het aftellen
- donderdag 30 juni – 12.00 uur – wie kan komen helpen  opgeven aan Inne
6. Planning Werkjaar 2011 – 2012
6.1 Werkgroepen
6.1.1 Verkeer
- opstarten OR september
6.1. 2 Naschoolse opvang
- opstarten OR september
6.1.3 Website : enkele concrete vragen :
- willen we als ouderraad nog een website ?
 overtuigende en volmondig : JA !
- hoe willen we de website gebruiken ?
 aankondigen activiteiten, op alle uitnodigingen verwijzen naar de site, …
- in welke mate wil de school hieraan meewerken ?
 Ronny merkt op dat zij reeds dezelfde vraag hebben gesteld aan Jo, school
is zeker bereid om hieraan mee te werken
- wie wil er webmaster zijn van het geheel ?
 OR september
- Hoe komen de juiste gegevens bij de webmaster ?
 ploegje opstarten in september en dit verder bekijken
6.2 Activiteiten
- zie kalender in bijlage
7. Schoolnieuwtje.
- editie sept/okt : voorstelling leden OR en agenda  Ploegje communicatie

8. Mededelingen van de directie
- reclamecampagne : teksten langs de invalswegen van Godsheide

