Verslag ouderraad

6/10/2011

Aanwezig :

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

0. Traktatie.
- Dank je wel, Inne voor de vervangtraktatie
 Traktatie november : Sabien, David en Pascal
1. Varia.
1.1 Verloren spullen (Inne)
- onder verlof zijn de spullen opgeruimd, ook jas die op laatste schooldag was blijven
liggen  even bellen of mailen kan veel oplossen !!!
1.2 Actie 1212 (Marc)
- JA, we doen terug mee met de school en de OR aan Music for life (laatste editie)
- werkgroepje : Marc, Marijke, Ann
 Marc kijkt reeds na wat als gadget kan verkocht worden
1.3 Forum (Carola)
- Jarigen van de maand Julie zijn reeds 2 jaar op rij vergeten op het forum
- Voorstel om in september alle jarigen van de vakantie erbij te nemen
- Kinderen die in juli verjaren merkten dit op
 Kinderen zelf naar Meester Wouter laten gaan (Inne en Carola volgen op)
Ledenlijst (Inne)
- aanpassingen (zie bijlage), indien nog fouten : NU melden aub !!!
- Patrick last een pauze in van zeker 2 jaar, maar hij stopt niet definitief
1.4 Dag van de leerkracht (Inne/Dirk)
- Helemaal vergeten
- In juni op kalender plaatsen van 2012-2013
- Nog goedmaken : 7/10 : taart in de Kleinstraat (Inne) en koffiekoeken in de
Vossenberg (Marc)
1.5 Factuur van de naschoolse opvang (Inne)
- Weer een herinnering gehad voor de verkeerdelijk aangerekende opvang (te vroeg
beginnen schrijven) Wat doen ?
- Zal in de toekomst niet meer gebeuren, voor 2011 : betalen !
1.7 Mosselman (Inne)
- Onze traiteur stopt !!!
- Op zoek naar een nieuwe, zie bijlage om gericht te zoeken
1.8 Schoonvader Jo is overleden
- Begrafenis is op zaterdag
1.9 Actie kroonkurken (Marc)
- kroonkurken verzamelen in deklassen voor Natuurpunt
- Marc gaat samen met Myrthe wat toelichting geven in de klassen
- elke klas een pot (Inne)
- 1 groet ton op speelplaats om alles te verzamelen (Marc)

1.10 Gat (Sabien)
- in de draad achteraan de speelplaats zit een gat
- Dichtmaken !!  Ronny volgt op
1.11 Bon Boekenbeurs (Ronny)
- bon van verleden jaar opkopen tijdens BB 2011
- Navragen bij Baeckens of dit kan  Ploegje BB
- Foto maken van aangekochte boeken voor in het schoolnieuwtje  Ploegje BB
1.12 Website van de OR (Ronny)
- deze wordt de officiële website van de school
- vanaf 1/01/12 kan alles digitaal naar de ouders
- dit schooljaar ook nog op papier indien ouders dit wensen
- Ploegje Website volgt verder op
1.13 Speeltijd : winteruur (Ronny)
- Tijdens de wintermaanden wordt de middagspeeltijd 20 min korter en de twee
andere speeltijden 10 min. langer
2. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering.
Nog op te volgen :

 Sabine checkt na ivm temperatuur in de klasjes / beschermfolie
 enkele borden/schotels aankopen via OR en school : Linda
 verslag AV doorsturen naar Inne (Ronny, Dirk)
 briefje (of in de maandbrief) : duidelijk uitleg ivm opvang (Ronny)
 Template bezorgen aan de leerkrachten, zodat alle post v/d school steeds
logo bevat (Ronny)

 Polo’s (Carola en Inne)
3. Financiële toestand.
- Geen nieuwe cijfers t.o.v. september 2011
4. Voorbije activiteiten
4.1 Red (the) Party op 1/10/11
- ZEER geslaagd, PARTY is geRED !!!
- Malpertuus volgend jaar gratis, via Bart Moors
- zaal (vooral achter de toog) was vuil
- geen rode wijn / rosé meer voorzien volgend jaar
5. Werkgroepen
5.1 Verkeer
- actiepunten :
- parkeerkaarten, zijn reeds uitgedeeld op infoavond  Inne
- actieweek : 10 – 14 oktober : controle oranje kaarten en parkeren drempel
 Inne
- Banner : op zoek naar nieuwe tekening, Miro zou sponseren  Els
- verkeersdeskundige : afspraak gemaakt  Pascal
- agent betrekken bij volgende acties  Inne
- helm ?!  Kinderraad  Ronny
- oplijsten van alles wat de school doet met leerlingen rond verkeer  Vero
5.2 Website
- doodle opstellen voor nieuwe datum  Jo
- Jos is aanspreekpunt voor alles rond communicatie
5.3 Inhoud : Mogelijke onderwerpen
- Speeltijden
- Zorg

6. Komende activiteiten
6.1 Lezing 20/10/11
- Inschrijven kan nog steeds !
6.2 Schoolraad 14/11/11 : Punten ?
- woonuitbreiding, toekomst dorp ?
- reclamevoering voor de school ?
- agenda OR
- verkeersacties toelichten
6.3 Boekenbeurs op 25/11/11
- praktische info : zie verslagje in bijlage
- Vossenberg ook op bezoek komen  leerkrachten organiseren dit
- leesbus komt tijdens de schooluren, het leerkrachtenteam heeft dit beslist, vindt dit
een echte meerwaarde, OR stelt zich alleen de vraag bij de hoge kost (€750)
- contactpersoon voor BB vanuit de leerkrachten = Juf Kris
6.4 Kerstmarkt
- rapporten vallen weg voor 2e en 3e graad
- gewoon kerstmarkt met knutselwerkjes, hapjes en drankjes lijkt ons wat magertjes
om ouders te motiveren
- we willen zeker wel iets doen in deze periode, ook omdat dit een
ontmoetingsmoment is geworden voor de afgestudeerden
- 23/12/11 i.p.v. het koffiemoment lijkt ons geen goede keuze
- liever di 20/12 (of woe 21/12 of do 22/12)
- voorstel : 1 avond iets organiseren , dadelijk na school of ’s avonds ?
 Vraag aan de leerkrachten of zij activiteit (tocht, toneel, verhalen, …) willen
organiseren  Veronique / Ronny
 Graag antwoord tegen 20/10
 Wij zorgen voor alle catering  Ploegje Kerstmarkt : Dirk, Inne
 Hernemen op OR 17/11 !
7. Afhalen kleuters
- op het infomoment van de kleuters is er wat ongerustheid gekomen onder de ouders
i.v.m. het afhalen van de kleuters
- meerbepaald over de “controle” van wie juist de kleuter meeneemt
- we moeten duidelijk communiceren naar de kleuterouders toe dat er wel degelijk
gecontroleerd wordt met wie de kleuters worden meegegeven
 opdracht aan de kleuterjuffen om dit duidelijk te maken aan de ouders
- het is ook heel belangrijk dat ouders zelf aangeven door wie de kleuter wordt
afgehaald, indien er wordt afgeweken van het normale patroon, steeds juf verwittigen
8. Schoolnieuwtje.
- 1ste editie in de boekentas op maandag 10/10/11 ???
- nog 1X papieren versie, daarna digitaal verspreiden
- info i.v.m. naschoolse opvang
- 5x/jaar

9. Mededelingen van de directie
- leerlingen van de 3de graad mogen hun GSM meebrengen naar school, maar deze
moet tijdens de schooluren in de boekentas blijven

