Verslag ouderraad

17/11/2011

Aanwezig :

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

0. Traktatie.
- Dank je wel, Sabien, Pascal en David voor de traktatie
 Traktatie OR december : Dirk en Marc
1. Varia.
1.1 Schoolbestuur (Dirk)
- wil ouders betrekken bij het beleidsplan (Kathee)
- wil graag naar de ouderraad komen en naar de schoolraad
- ze zijn welkom, data doorgeven  Dirk
1.2 Verzamelpunt voor batterijen (Christel)
- wanneer je batterijen op school verzamelt, kan de school hiervoor een vergoeding
krijgen, oproep naar ouders en kids  Carola informeert hieromtrent
1.3 Kroonkurkenactie (Marc)
- enthousiast onthaald door de kids
- vermelden in de nieuwsbrief en op de site
- actie blijft doorlopen
1.4 Lichtjesfeest (Marc)
- 72 deelnemers!
1.5 Actie 1212 (Marc)
- naam van de actie = Music for life
1.6 Opening naschoolse opvang (Sofie)
- Wie zondag 20/11 mee wil gaan naar de opening van de naschoolse in Zutendaal
(Patricia)  Sofie gaat zeker, je kan haar bellen
1.7 Infoavond van de gezinsbond (Inne)
- gezinsbond en opvoedingswinkel organiseren samen een avond (29/11) over
“kinderen online”, folders worden meegegeven aan het 6de leerjaar  Ronny
1.8 VCOV (Inne)
- aangezien wij lidgeld betalen, zijn al onze ouders automatisch lid
- wij hebben een wachtwoord om alle info op de site van het VCOV te bekijken
- op onze site vermelden dat ouders dit kunnen aanvragen aan ons, gewoon door een
mailtje te sturen naar orgodsheide@hotmail.be
1.9 Enquête (Inne)
- Vlaams ouder platform stuurt een enquête rond
- wordt mogelijks vervolgd
1.10 Facebook (Jo)
- Red Party is aangekondigd via facebook met de bedoeling dit door te geven aan je
vrienden

- In de toekomst nog doen ?  Ja ! Ook al was er niet zo veel reactie op.
1.11 Soep (Linda)
- soepverkoop in de winter tijdens de middag (dec/jan/feb)
- kijken hoe we dit praktisch regelen  Linda/Inne
2. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering.
 Actie 1212 = Music for life
 gat in de draad : is dichtgemaakt, is WEER open  David maakt dicht, Ronny
zoekt andere oplossing
foto maken van stapel boeken op de boekenbeurs om in volgend schoolnieuwtje en
op de site te plaatsen  Patricia
 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)
 Polo’s : deadline = Mosselfeest  Carola en Inne en David
 bezorgdheid ivm afhalen kleuters  bespreken met kleuterjuffen  Ronny
3. Financiële toestand.
- afrekening 2011 en begroting 2011  Vergadering december
- Ploegje financieel : donderdag 8/12/11 om 19u30
- Afrekening Red the Party  € 140 winst
4. Voorbije activiteiten
4.1 Lezing op 20/10/11
- teleurstelling, veel meer verwacht van Dr. Swinnen, stond precies op automatische
piloot, blij dat het niet ons initiatief was
- nauwelijks iets nieuws gehoord, gewoon een bevestiging van wat we al wisten
- wel talrijke opkomst (90 personen)
- weinig verkocht tijdens de pauze
- voor ouderraad : weinig moeite, geen onkosten, nauwelijks opbrengsten
4.2 Schoolraad van 14/11/11
- 21/5/12 : volgende vergadering
-communicatie : meer via website
- activiteiten van de OR overlopen
- ontwikkeling schoolomgeving
- Kathee en de reclame
- geen mededelingen vanuit de pedagogische raad
- stand van zaken nieuwbouw school
- aanpassingen schoolreglement
- kerstboomverbranding Malpertuus op 7/01/12 : iedereen welkom !
 niet in nieuwsbrief, wel affiche in de bak a/d poort
- parochie godsheide was al samen met Banneux en Kiewit, wordt nu nog grotere
- federatie, samen met centrum en runkst
- 1ste communie mag van de inspectie niet meer door school gebeuren, hier doen we
het toch, inspectie weet dit
- vormsel blijft op 13 jaar
 meer info : zie verslag schoolraad

5. Werkgroepen
5.1 Verkeer
- actieweek : 10 – 14 oktober :
- verder blijven opvolgen met prikacties Inne
- fluo-vestjes met “ouderraad staat paraat” erop  Inne, Carola, David
- Banner : tekening is er, nu naar Miro  Els
- verkeersdeskundige : Pascal is geweest, actiepunten voorgelegd :
- verkeersdrempel verven  geen probleem
- kiss & ride  geen probleem
- schoolroute (1-richting)
- lijn-route draaien
- nieuwe fluo vestjes voor 1ste leerjaar zijn besteld Ronny
- oplijsten van alles wat de school doet met leerlingen rond verkeer  Vero
5.2 Website
- doodle opstellen voor nieuwe datum  Inne
- Jos ook contacteren, wil zeker meewerken
- samenkomen VOOR VOLGENDE OUDERRAAD
Komende activiteiten
6.1 Boekenbeurs op 25/11/11
- werklijst staat vol, alleen donderdagavond 24/11 om 20u45 nog sterk volk nodig !
- vraag van Juf Kris : Kunnen klassen al voor 11u00 naar de Boekenbeurs
 klassen kunnen ook onder de middagpauze komen
 na 1ste speeltijd 10u30 is het snelst wat kan
 Inne geeft info door
- opbouw om 8u30 !
- Vossenberg komt naar voorstelling in kleuterturnzaal, niet naar de BB
 Ronny spreekt Juf Annemie nog aan om wel op bezoek te komen !
- boeken top 3 prijs vanuit de provincie, OR geeft ook nog extra prijs!
- maandag 21/11 gaan Carola en Patricia nog rond in alle klassen om extra promo te
voeren, kids krijgen een tegoedbon voor een prachtige boekenlegger, “MERCI
SABINE ! “
6.2 Sinterklaas
- 5/12 komt de Sint in de klassen
- hele week ‘Sint’-activiteiten, niet enkel op de dag van de Sint
- snoepmanden (ook suikervrij)  Linda en Sandra
6.3 Kerstmarkt
- donderdag 22/12/11 : Lichtjestocht, vertrekken kan tussen 17u en 19u
- vertrek en aankomst op school, grote speelplaats, met verschillende kraampjes
- leerkrachten : organisatie tocht
- OR : logistiek en catering
- vergadering ploegje samen met leerkrachten : dinsdag 22/11 – 12u30
- geen tentoongestelde kunstwerkjes meer, helemaal iets anders proberen!
6.4 Music for life “Vetbollekes for life”
- 2e en 3e graad maken zowiezo vetbollekes
- in Spar kunnen verkrijgen : 6 stuks voor € 0,94 / overschot mag terug
- verkopen aan € 1,00 euro per stuk
- label van Music for life aan vastmaken  Marc
- via affiche op school bekend maken
 Marc stuurt info door en Sabien maakt de affiche, MERCI SABIEN!
- kunnen op school gekocht worden, op kerstmarkt (22/12) sluiten we de verkoop af

- laatste week voor de kerstvakantie : ook a/d schoolpoort verkopen
 lijst maken, wie wanneer  Inne
- Ronny lanceert de actie op 21/11/11 met een vetbollekesketting rond de nek
- start verkoop : maandag 12/12/11
6.5 Mosselfeest
- Oproep voor nieuwe mensen in het ploegje : Doodle  Inne
- Eventueel andere menu-keuzes (stoofvlees, …)  Bespreken in het ploegje
- Mosselman NU vastleggen  Inne
6.6 Kwis
- ouders in december al informeren, want “echte kwisploegen” schrijven al in
- affiche mag blijven, naam zeker
- Ploegje Kwis  Doodle : Inne
6. Schoolnieuwtje.
- 1ste editie in de boekentas volgende week : week van 22/11/11
- vorige OR was gemeld op maandag 10/10/11, was vergissing, bedoeld was
10/11/11
- eindverantwoordelijke : Jos M
- nog 1X papieren versie, daarna maandelijks digitaal verspreiden (vanaf januari)
- wat er zeker in moet : info i.v.m. naschoolse opvang en verwijzing naar website OR
- nieuwe website Kathee
- kijken wat mogelijk is
- nu bezig met “google”
- in januari “google-accounts” lanceren
- klas is verbindingskanaal
- OR hoopt dat we erop toezien dat belangrijk nieuws en informatie alle mensen blijft
bereiken!  Aandachtspunt voor ploegje Website
- papieren nieuwsbrief gaat hierover duidelijk informeren
- toch wel jammer dat de eerste nieuwsbrief zo laat verschijnt, we hadden dan toch
nog een ouderraadbrief kunnen meegeven om bepaalde info (oa opvang) in mee te
geven

7. Mededelingen van de directie
- nieuwjaarsreceptie wordt verplaatst naar vrijdag 20/01
- kinderraad is opnieuw opgestart olv Juf Martine, eerste actie maandag 21/11
- verkorte middagpauze : nog geen concrete beslissing

