Vergadering ouderraad 15/05/2013
Aanwezig: Véronique, juf Ilse, Laurence, Julie, Bart VB, Caroline, Annelies, Anneleen, Lies, Lidy, Els, Annick,
Tineke, Eva M, Eva G
Verontschuldigd: Isabelle, Sofie H, Tina, Christine, Griet VdA, Angie, Sofie L, Rebecca, Goedele, Hilde, Nele,
Griet V, juf Charlotte

Goedkeuren verslag vorige vergadering
Véronique mailt naam papa door die geïnteresseerd was in de schoolraad. We willen graag peilen naar
eventuele interesse in de ouderraad.

Agenda
Financiën
° Financieel verslag tegen volgende vergadering.
° Bijdrage voor nieuwjaarsreceptie 12,5 euro pp voor het eten. Bart mailt naar alle aanwezigen
met de vraag om over te schrijven. School betaalt de drank. OR betaalt de aperohapjes.
° Moederdagactie: winst draait rond de 1100 euro.
° Klusjesdag: school betaalde verf, OR zou factuur van hout moeten hebben + rekening eten. Alle
kosten worden gedeeld.
Activiteiten en werkgroepen:
- Evaluatie klusjesdag
Super: heel leuk. Fijne verrassing voor de kinderen maandagmorgen.
Chance met het weer! Wel koude wind, maar droog.
Veel enthousiaste leerkrachten.
Jammer dat er weinig OR-leden waren en helemaal geen andere ouders.
Hopelijk zet deze verfraaiing aan tot meer; veel goesting om er volgend jaar terug voor te gaan.
Volgend jaar niet vlak voor de communies, veel ouders waren druk in de weer met voorbereidingen.
- Evaluatie eerste communie
Receptie was leuk en goed.
Half uur na begin van de mis afspreken is ruim voldoende.
Meer volk nodig om te werken: is kort, maar hevig. (nu waren we met 6-tal)
Teveel drank besteld, zowel Prosecco als fruitsap. (maar meeste mensen waren vrij snel weg)
- Evaluatie moederdagactie
Wat problemen met dozen en bestellingen en geld. Contant innen is niet waterdicht.
Les voor volgend jaar: wat reserve bestellen.
Afhalen bestellingen op woensdagmorgen was een succes. Misschien volgend jaar afhaalmoment ’s avonds
zelfs schrappen.
Wafeltjes lekker, maar droog en klein; evt volgend jaar dozen vullen met iets anders (firma heeft veel
opties).

Dozen zelf heel leuk, voor herhaling vatbaar.
-Werkgroep jaarthema
Kleutersportdag vrijdag 24 mei. Alles valt ongeveer in zijn plooien, maandag 20/5 laatste voorbereidende
vergadering.
Gezocht: nog helpende handen overdag! Ook met een halve dag tijd, kan je komen helpen.
Gezonde brooddoos ’s middags. Brief daarover hangt op dinsdag 21/5 in de schriftjes.
Deelnameprijs kleuters 3 euro, via schoolrekening.
Sportdag lagere school: 14 juni, door Team Adventure, 5 euro per kind.
-Werkgroep Vaderdagactie
Alles loopt, sponsoring komt binnen, prijzen worden opgevraagd voor bestellingen.
Nieuw: chocolade sleutel, via Clarinette.
Volgende vergadering 22/5 20h bij Laurence (De Schachelaar 5, Machelen). Iedereen die wil helpen
voorbereiden welkom.
Nog zoektocht naar sponsors: 30 euro

Infopunt ouders:
* verschillende ouders stellen de vraag naar een vegetarische maaltijd.
Bestaat er een mogelijkheid bij de traiteur om bv. 1 keer per week te opteren voor een vegetarische maaltijd.
De ecologische voetafdruk van vlees is heel groot en de keuze om 1 keer per week geen vlees noch vis te
eten, is een mooie stap richting meer duurzaamheid.
Misschien iets voor volgend schooljaar?
Momenteel 1 keer per maand een vegetarische maaltijd op het menu
De traiteur is daar niet in gespecialiseerd en het gerecht is vaak niet echt geslaagd.
De meeste kinderen vinden het niet echt lekker.
Bij deze traiteur is vaker vegetarisch dus niet aan de orde.
* Ik heb een voorstel voor het uitwisselen van de kaartjes van de eerste communie.
Tijdens de receptie vond ik het een beetje chaotisch verlopen, we hadden kaartjes dubbel of zijn kindjes
vergeten.
Als de kaartjes nu eens de maandag in de klas zouden gewisseld worden, dan denk ik dat dit rustiger zal
verlopen en in de klas wordt er dan toch van alles verteld over de communie en het feest.
Idee is doorgegeven aan de juffen.
*Viering eerste communie: op kindermaat, goed.
Boekjes alleen voor ouders van communicanten, jammer dat grootouders geen kregen, maar niet haalbaar
voor zoveel volk.
*Afscheid 6de leerjaar:
receptie bij proclamatie wordt betaald door OR, ouders organiseren zelf ook al enkele jaren iets.
Voor derde kleuterklas: ritueel om over de draad te geraken. (vrijdagmiddag 28/6) Wordt nog uitgewerkt.
*Uitwisselen van gsm nummers heeft voordelen, maar ook nadelen…
*Updaten van de schoolwebsite: klasjuffen aanpassen bij lange vervangingen

Infopunt school :
*Comenius: op 28 en 29 mei komen Duitse en Engelse kinderen en ouders op bezoek, de kinderen van het
5de leerjaar vangen hen op. Ze logeren in de Ceder en in D’Hulhage.
(van onze school gingen eerder in het schooljaar een aantal leerkrachten naar het buitenland om te
proeven van de andere scholen)

Varia :
-Gezinsdag:
voormiddag fietsen, ’s middags bbq op school
-jaarthema volgend schooljaar
Dit jaar heel arbeidsintensief thema.
Ideeën voor volgend jaar: verkeersveiligheid, dieren, milieu en afvalbeleid, natuur en de
schooltuin, ict. Volgende vergadering hakken we de knoop door. Het zou fijn zijn als het jaarthema
van de ouderraad gelijk loopt met het jaarthema van de school. Zo kan er meer rond gedaan
worden, ook in de klassen. Op die manier leeft het echt op school. Dit wordt verder bekeken op de
personeelsvergadering.
-schoolvervoerplan: kunnen we gratis aanvragen omdat de school deelneemt aan Sam de
Verkeersslang. Moet in september aangevraagd worden.
-planning activiteiten volgend schooljaar:
Schrijf maar in je agenda: Kaas en Breugel zaterdag 19/10/13
-nieuwe leden : hoe zoeken we nieuwe leden + welk engagement mogen we vragen
Over nadenken tegen volgende vergadering!
-Volgende vergadering: 20/06/2013 om 20h in de leraarskamer met op de agenda evaluatie van
dit schooljaar en planning en voorbereiding volgend schooljaar.

