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Ontslag Annelies Zegels, bedankt Annelies!
vervanging gezocht in de schoolraad, LOK, NOBO
Welkom aan de nieuwe leden: Lieve Van Cauwenberghe, Elisabeth Vanderplaetsen, Els De Trogh
en Tom Haeck + de nieuwe leden die zich reeds in augustus aanmeldden: Chris Baert, Nele
Poelvoorde, An Saye, Greet Cousaert
2. Goedkeuring verslag vergadering 27/8/2013
3. Jaarplanning 2013-2014 + samenstelling werkgroepen
+ verwachtingen OR-leden en WG-leden
Zie tabel onderaan het verslag
Alle OR-leden worden verwacht dat ze helpen op de spaghetti-avond, de Vaderdagactie en de
klusjesdag.
Per werkgroep worden de taken verdeeld, met minstens:
2 werkgroepverantwoordelijken (die de werkgroep in gang trekken en houden)
een communicatieverantwoordelijke naar de school toe
een communicatieverantwoordelijke naar de ouders, (+ evt. naar pers)
een verslag voor publicatie in de nieuwsbrief + foto’s
Opmerking van de directie: Vooraleer briefjes van de OR in de vakjes van de leerkrachten belanden,
graag eerst langsgaan bij de directie, zodat Véronique op de hoogte is.
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4. Opstellen begroting 2013-2014
Bedankt aan Electro Cauwe voor de sponsoring in natura.
De OR is nu eigenaar van een frigo in de klas van juf Nadine.
We stellen een begroting op voor het komende werkjaar.
Vorig jaar eindigden met een flink negatief saldo. Het is uiteraard niet de bedoeling om daar een
gewoonte van te maken.
Aan de inkomstenzijde blijven de eetactie, de Vaderdagactie en de moederdagactie onze
speerpunten.
Aan de uitgavenzijde zijn er al een aantal zaken die vaststaan:
Fluohesjes reeds aangekocht, mindfullness, Leren leren.
Er wordt beslist om budget te voorzien voor de klusjesdag en de Sintgeschenken aan de klassen.
Ook in de papieren nieuwsbrief investeren we opnieuw.
Gift KO en LO: budget even laten liggen en bekijken hoe het verder gaat – Leerkrachten willen deze
gift liever sparen om volgend schooljaar een groter budget te kunnen besteden.
Veronique stuurt het verlanglijstje van de leerkrachten nog eens door – mensen die ideeën of
connecties hebben; mogen die gerust doorgeven.
Microsoft geeft blijkbaar laptops weg; Lieve kijkt dit verder na hoe het zit met het opstellen van een
dossier.
2 beamers zijn door de school aangekocht voor de containerklassen. Alle lagere klassen hebben nu
een beamer of smartboard. De evaluatie van de 2 smartboardsystemen is nog lopende.
5. Stavaza werkgroep tweedehandsbeurs
De werkgroep draait op volle toeren.
Alles is aangevraagd, de media is aangeschreven, de affiches en flyers zijn klaar.
Flyers en affiches worden doelgericht uitgedeeld (apotheek, bib, frituur, bakker, slager…).
Op hetzelfde moment is er een tweedehandsbeurs in De Ceder. Volgend jaar moeten we hier
proberen rekening mee houden. Dit jaar kunnen we daar proberen flyers leggen; wie weet waaien er
kopers over.
Aan iedereen van de OR wordt gevraagd om een taart of een cake te bakken. Graag een labeltje op
de taart met welke soort taart het is .
Mail voor medewerkers de dag zelf wordt nog verstuurd door de WG.
Communicatieverantw ouders: Anneleen – pers: Veerle – directie: Lies
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!!Naar volgend jaar toe zorgen dat deze actie ook in 9800 kan verschijnen. Werkgroep dus al
samenstellen voor de zomervakantie.
6. Jaarthema ‘zorgen voor’
Er zal geopteerd worden voor kleinere acties.
Gezocht: Mensen die zich willen engageren voor de werkgroep om mee te denken/uit te werken.
7. Redactie nieuwsbrief / website
Nieuwsbrief 3 x per jaar (november-februari-mei/juni)
grote hap uit ons budget, maar papier geniet de voorkeur.
Eventueel digitale nieuwsflashes tussendoor.
Digitale versie wordt niet meer doorgestuurd naar alle OR-leden; (enkel naar directie, leerkrachten,
Anneleen, Sofie, Veerle). Tina haar mailbox wordt anders overspoeld door mails met dezelfde
correcties.
Betere wisselwerking nodig met de leerkrachten ivm klaspagina’s
Voorstelling leden: vragenlijsten worden naar leden die er nog niet ingestaan hebben doorgestuurd.
Website: hostingsperikelen…
voorstel: overschakelen naar andere hostingsfirma
Eva vroeg prijs bij 3RDS, uit Deinze: 65 euro per jaar, voor 130 euro kunnen we ook emailadressen
aanmaken en groepen beheren.
Ondanks de duurdere prijs, is een meerderheid voor overschakelen en minder troubles.
Véronique geeft aan dat er ook steeds te rade kan gegaan worden bij Frederik (ict-verantwoordelijke
op school).
8. Verkeersveiligheid: STRAPdag 20/9/2013
Op donderdag worden een ballon en bandje meegegeven met de kinderen. De ballon mag aan fiets
of boekentas gehangen worden; de kinderen worden aangemoedigd om zo veel mogelijk te voet of
met de fiets te komen
Folders worden deze week meegegeven.
9. Infopunt ouders
Bewegingsopvoeding:
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*Kan de school naast de t-shirts ook de shortjes voor het turnen voorzien?
Dit is reeds zo en staat ook in het schoolreglement.
*Kan op de opendeur reeds een briefje meegegeven worden dat de kinderen een blauwe
badmuts en een sportshort nodig hebben, alsook sportschoenen die op school blijven?
Ouders die voor het eerst een kind hebben dat naar het eerste leerjaar gaat, weten niet goed op
voorhand wat de kinderen nodig hebben. (mappen, turnschoenen, badmuts…)
Voorstel: briefje meegeven op het einde van de 3e kleuterklas met deze info. Véronique zal dit in
het oog houden.
*In het eerste leerjaar valt de zwemles en de turnles allebei op vrijdag, dus regelmatig is vrijdag
op sportvlak een heel intensieve dag.
Probleem: turnleerkrachten geven les op verschillende scholen.
Ook praktische problemen qua plaats; er wordt al gebruik gemaakt van de Palaestra voor de
oudere klassen.
Het kleuterturnen kan bovendien niet op donderdag en vrijdag ingeroosterd worden, omdat juf
Eva de klassen van juf Sofie en juf Mieke overneemt.
Véronique wil het wel nog eens voorleggen aan de leerkrachten, maar een oplossing lijkt niet
waarschijnlijk.
Pesten op school:
Eind vorig schooljaar kregen we op de OR al uitleg over het pestbeleid van de school. Het nieuwe
schooljaar is pas begonnen en alweer komen mij schrijnende pestverhalen aan de oren.
Op de volgende leerlingenraad wordt hier nog eens bij stilgestaan.
Vorig jaar is er samen gezeten met Dirk Boethe, een expert rond dit thema.
Het anti-pest-plan van de school wordt blijvend bijgestuurd.
Indien er een probleem is, wordt dit zo snel mogelijk opgevangen en opgelost samen met de
leerkracht, de directie en de zorgjuf.
In het kader van ons jaarthema ‘zorgen voor’ zou het fijn zijn om rond dit thema aan de slag te
gaan.
Klaslijsten:
*Kunnen de klaslijsten ook op de site van school gezet worden als deze bekend zijn op het einde
van de vakantie ipv alleen uitgehangen voor het raam?
Veronique wil dit wel doen.
De peuters die nog niet gestart zijn in september staan nog niet op de lijsten; omdat er af en toe
peuters zijn die niet of later starten en daardoor groepen soms in de loop van het schooljaar
moeten herverdeeld worden.
Veronique wil deze lijst wel opmaken met de vermelding ‘onder voorbehoud’.
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*Er is toestemming gevraagd aan de ouders om hun gegevens door te spelen ad OR, hoe moet
het nu praktisch verder?
De dames van het secretariaat zijn hiermee bezig.
Tegen eind september zou dit in orde zijn. De lijsten zullen aangeleverd worden in excell.
Verkeer:
Ik werd deze week aangesproken over de 'schandalige toestand' van de foutparkeerders aan de
overkant van de straat. En de bijhorende boodschap dat 'de ouderraad daar toch eens wat aan
moest doen'. Ik heb gezegd dat we daar mee bezig zijn en ook in het verleden al zachte acties
rond gedaan hebben, maar blijkbaar blijft dit een steeds terugkerend punt. Misschien moeten
we dit nog eens bespreken en kijken in welke mate er iets 'hardere' acties kunnen gevoerd
worden. Het voorstel van de betreffende ouder was om de politie te laten komen voor controles.
De auto’s mogen aan de overkant parkeren; dit is niet fout parkeren.
Er zijn wel overtredingen vb. op het zebrapad parkeren.
De wijkagent is aangesproken; zij heeft beloofd om frequente controles te doen en is ook bereid
om voor een actiemoment met ons samen te werken.
Opportuniteit: politici aanspreken om de situatie rondom de school aan te kaarten en
infrastructurele veranderingen te bepleiten.
Zeer gevaarlijke situatie: fietsers mogen wel in omgekeerde rijden; dit is levensgevaarlijk als er
auto’s achteruit rijden.
Werkgroep samenstellen en pijnpunten oplijsten: Julie, Eva, Eva, Nele, Anneleen, Sofie, Lieve
Libelle-actie schoolbibliotheek:
Dit is doorgegeven naar de leerkrachten; Véronique vraagt na binnen het team of iemand zich
geëngageerd heeft.
Volgend jaar infoavond begin september met een marge tussen de 2 groepen?
Vb van 7 tot 8 en van kwart over 8 tot kwart over 9
De suggestie wordt doorgegeven aan het leerkrachtenteam
Veronique heeft op de algemene ouderinfoavond 1 persoon gehad.
Zijn er suggesties om dit anders aan de pakken? Info op papier meegeven.
Nieuwe zaken in schoolreglement zijn in geel aangeduid op de webstek van de school.
10. Infopunt school
*De school won de eerste prijs voor energiekste school. Deze prijs wordt op dinsdag 17
september overhandigd door de gedeputeerde van de provincie.
*Er blijven heel wat koek- en fruitdoosjes achter op school…
Zijn hier mogelijke oplossingen?
Doosjes die niet gelabeld zijn, om de paar maanden aan de kringloopwinkel schenken?
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Optie: per klas een curverbox op de speelplaats zetten tijdens de speeltijd zodat de kinderen
daar hun doosje kunnen terug brengen. Enkele juffen doen dit reeds op deze manier.
*De afvalcontainer puilt uit door de toevloed aan brikjes en pmd.
Bij voorkeur: drankje van school of drinkbus meegeven.
Wel nadelen: geen controle over hoeveel kinderen drinken bij een drinkbus en knelpunt van
ongezonde schooldrankjes…
De leerkrachten geven soms tegenstrijdige info (vb. koekjes wel of niet in een papiertje/doosje) –
Veronique bespreekt dit nog eens met het team.
Dit wordt in de nieuwsbrief van de school nog een keer aangehaald.
*Schooljaar 14 -15 bestaat de school 50 jaar!
11. Varia
Handdoeken
Mand ophalen op school op vrijdagavond.
Terugbrengen op maandagochtend, gewassen (strijken hoeft niet).
September 2013
Oktober 2013
November 2013
December 2013
Januari 2014
Februari 2014
Maart 2014
April 2014
Mei 2014
Juni 2014
September 2014

Rebecca
Nele P
Hilde
Lies
Lieve
Sofie
Lidy
Tina
Griet VdA
Anneleen
Els DT

Natuurouders
Er zijn 8 natuur(groot)ouders gevonden. Er wordt nog een coördinator gezocht, zodat de
vrijwilligers op tijd en stond gemobiliseerd kunnen worden.
Mailverkeer
Niet replyen naar iedereen, bij voorkeur alleen naar de voorzitters en de betrokkenen.
Optie: adressen in BCC
VCOV (koepel van ouderverenigingen)
90 euro lidgeld per jaar; we doen er eigenlijk te weinig mee, maar het blijft wel onze
belangenvereniging.
Er zijn kant en klare projecten te vinden, bijvoorbeeld op hun webstek.
Dit jaar maken we ons opnieuw lid.
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Schoolraad
Er moet vervanging gevonden worden voor Annelies. Hilde wil dit wel doen, maar kan de
eerstvolgende vergadering niet komen.
Voor LOK en NOBO is voorlopig nog geen kandidaat gevonden…
Data volgende vergaderingen:
woensdag 16 oktober
maandag 4 november
woensdag 11 december
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Datum

Actie

Werkgroep

Aantal helpers

6/09/13

Info avond ouders

iedereen

20/10/13

Tweedehandsbeurs

Lies, Julie, Eva M,
Tina
Min 5, max 8
Els
Goedele
Anneleen
Lies
Veerle

16/11/13

Eetactie

3/12/13

Info avond
Mindfull opvoeden

22/01/14
18u

Info avond
Leren leren

1/02/14

Winterwandeling

26/04/14

Klusjesdag

7/05/14

Moederdagactie

Min 6, max 9
Julie
Laurence
Eva M
Tina
Hilde
Greet
Griet VdA
Isabelle
Nele
Min 2, max 3
Angie
(Annelies)
Rebecca
Els DT
Elisabeth
Eva M doet
communicatie met
andere scholen
Min 5, max 8
Lidy
Nele P.
Annick
Chris
An
Griet V
Sofie L
Sofie H
Elisabeth
Julie
Tina
Eva M
Laurence
+juffen
Min 2, max 3
Angie
Annick

Kost

Opbrengst
vorig jaar

Min 9
Rebecca
An
Chris

700

Iedereen

2350

Hulp nodig
vrijdagNM
zaterdagVM
zaterdagavond
maandagVM

Min 5

175

Min 7

510

later te bepalen

iedereen

4à5

700

800
vorig
jaar

1130
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25/05/14
8/06/14

Receptie Eerste
Communie
Vaderdagactie

Redactie
Nieuwsbrief/website

Verkeer

Zorg dragen voor
week
Jaarthema

Rebecca
Griet VdA
NA
Min 6, max 9
Laurence
Julie
Eva M
Isabelle
Bart
Anneleen
Nele V
Lidy
Tina
Veerle
Eva G.
Hilde
Lieve
Els VD
Els DT
Pieter
Rebecca
Eva M
Eva G
Julie
Nele P
Anneleen
Sofie H
Lieve
Hilde
Eva G
An
Anneleen
Griet VdA
Nele P
Lies
Sofie H
Elisabeth

min 10
iedereen

2400

9

