Verslag Ouderraad – Donderdag 3 Mei 2011

Aanwezig: juf Véronique , Juf Sofie, Juf Nadine, Steven V., An V., Goedele, Eva M., Angie, Laurence, Julie,
Bart, Christine, Veerle, Rebecca, Caroline, Isabelle, Sofie en Leen
Verontschuldigd: Kristel , Eva G., Annelies en Sophie F.
Opmerkingen vorig verslag:
- Fietspoortje: is nog niet toegankelijk.
- Speeltuigen: op 29 Mei start men met de plaatsing van de speeltuigen op het gras. De plaatsing
zal een 3-tal dagen in beslag nemen. De OR zal hiervoor zijn bijdrage aan de school storten.
- Bezoek traiteur op 3 april: is niet doorgegaan.
- Verslagen OR: De laatste verlagen van de OR staan nog niet op de website van de OR. Aan
updaten toe?
Informatiepunt ouders:
- Kinderkankerfonds: Op de kalender en in de laatste Nieuwsbrief staat er vermeld dat de
verschillende activiteiten in aanloop naar en van 25/08 ten voordele zijn van “Kom op tegen
Kanker”. Dit klopt niet en moet het “Kinderkankerfonds” zijn. Dit is een VZW opgericht in het UZ
van Gent ter ondersteuning van de werking op de dienst kinderoncologie in het UZ. Dit enkel en
alleen in functie van de gezinnen die in behandeling zijn bij hen in Gent. De website
www.2508.be staat ondertussen online. De laatste Crea-avond was zeer leuk. Vermoedelijk was
er nog meer opkomst dan de vorige keer! De volgende staat ingepland op woensdag 23/5.
- 1ste Communie: gaat door op zondag 13 Mei aanstaande om 10.30 u. Er is slechts 1 dienst die
dag en gaat samen door met de leerlingen van het Erasmus. De 1ste Communie volgend jaar gaat
door op Zondag 28 April om 10.30 u, de Plechtige Communie op Zaterdag 11 Mei om 14.30 u.
- Schoonschrift op school behoort tot het pakket van bewegingsleer, het ontwikkelen van de fijne
motoriek. Dit neemt ½ uur van het lestijdenpakket in.
- Opvang op school: Er is 1 nieuwe persoon bijgekomen, Mevr. Ingrid Janssens. Daarnaast zijn
Mevr. Chantal en Mr. Patrick gebleven.
- Typelessen volgend jaar gepland? Dit werd nog niet definitief beslist.
- Leren leren: De vraag is gekomen van een andere school of dit nog elk jaar dient georganiseerd
te worden. De kostprijs is vrij hoog. Onze school is geen vragende partij om hier verandering in
te brengen. De interesse en de opkomst is telkens hoog.
Informatiepunt school:
- Schoolfeest 23/6: Opnieuw staan er 2 shows op het programma, 1 om 14.00 uur en 1 om 16.00
uur. Gevraagd wordt of de OR terug kan helpen aan de bar tijdens het 2de deel. De school zorgt
er voor dat de kinderen van de helpende ouders deelnemen aan de 1ste show. Steven V. stuurt
een lijst door voor de verdeling van het werk en bezorgt deze aan juf Sofie.
- Oudervriendelijke School: 2 inspecteurs zijn langs geweest. Officieus hebben ze hun akkoord
gegeven. Dit officiële toekenning ervan volgt allicht in het begin van volgend schooljaar.
- Keuken: Het stuk gelegen aan de straatkant wordt volledig vernieuwd en krijgt een spoelbak
met sproeier, een nieuwe vaatwasmachine en een uitloopstrook om af te drogen. Aan het
huidige doorgeefluik wordt een 2de deur gemaakt, zodat de vuile vaat in en de propere uit via
verschillende wegen gebeurt. De financiering ervan gebeurt door de cateraar mits een toeslag
van 0.05 €/maaltijd. Indien de school de samenwerking met de cateraar wenst te stoppen, dient
er een restbedrag betaald te worden. De kastjes die zich nu aan die wand bevinden, dienen er
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voorzichtig afgehaald te worden en zullen aan de wand komen tegen de toiletten. De school is
op zoek naar een 4-tal vrijwilligers om hierbij te helpen, het liefst ergens begin juli. De nieuwe
toestellen worden geplaatst de voorlaatste week van augustus.
Hal: Dit dossier werd ondertussen ook goedgekeurd. De werken hiervan starten op 9 Mei.
Lestijdenpakket: Voor het nieuwe schooljaar 2012-13 worden er 29 uren extra lestijden
toegekend aan het kleuteronderwijs, wat meer is dan 1 ambt (24 u). De lagere school krijgt 10
lesuren meer. Momenteel wordt de studie gemaakt hoe deze uren het best kunnen ingevuld
worden. Lesuren mogen overgeheveld worden tussen de kleuter- en de lagere school, zelfs
tussen de verschillende scholen van de Schoolgemeenschap.
Parking: Ondertussen liggen er 3 offertes neer voor het asfalteren van de parking. Wel is er een
nieuwe denkpiste ontstaan: “biggenruggetjes” i.p.v. afsluiting plaatsen?

Voorbije activiteiten:
- Werkgroep Communicatie: de laatste Nieuwsbrief is gepland voor begin juni. Extra sponsors
altijd welkom! Contactpersoon: Annelies
Geplande activiteiten:
- 1ste Communie: Zondag 13 Mei
- Moederdagactie: de werking hiervan is bijna rond! Donderdag worden de koekjes geleverd en
gebeurt de verdeling. Opmerking: vorig jaar kwamen er opmerkingen over de truffels…
- Vaderdagactie: extra medewerkers voor de werkgroep? Bart, An, Steven en Hilde zullen
bijgestaan worden door Isabelle, Julie en Laurence.
- Schoolfeest 23/6: thema “ZAP”
Varia
De secretaris van dienst, Leen De Wilde, dient haar ontslag in als secretaris, maar blijft nog lid van de
ouderraad.
Volgende vergadering: Dinsdag 5 Juni om 20.00 uur

