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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Goedkeuring verslag vergadering 4/11/2013
2. Financiën stavaza
*Financiën spaghettiavond:
Goed nieuws!  Er is 2900 euro winst, bijna 600 euro meer dan vorig jaar (er waren wat meer
kosten dan vorig jaar o.a. huur van glazen, borden, tenten, tafels, perculator, bain marie )
Kinderen onder 6 jaar betaalden slechts 4 euro: geen winst hierop en het was een hele grote groep
(90). Volgend jaar 1 prijs voor kinderen 3-12 jaar. Eventueel gratis < 3 jaar?
*1e nieuwsbrief: betaald met sponsorgeld
*Ouderbijdrage per gezin moet nog op de schoolrekening komen; sintcadeau’s moeten nog aan de
school betaald worden.
*Mindfullavond voorlopig 81 euro winst, maar de spreker is nog niet betaald.
*Subsidie van 250 euro van stadsbestuur is aangevraagd.
3. Spaghettiavond, evaluatie
*Record aantal bezoekers: 462, ongeveer 150 meer dan vorig jaar.
*Zeer veel positieve reacties.
*De turnzaal was goed gevuld; sommige mensen vonden dat ze te dicht op elkaar zaten.
*Goed dat de mensen vroeger konden komen.
*Er waren veel complimenten over de saus.
*Goed georganiseerd, geen wachtrijen.
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*Het is moeilijk om portie spaghetti in te schatten. Maar devies was: liever 3 keer aanschuiven, dan
de helft van het eten weggooien.
*Dessert: tiramisu was een hit, cake misschien laten vallen volgend jaar en vervangen door een ijsje,
want er was veel vraag naar ijsjes ipv cake voor de kinderen.
Mensen die tiramisu zouden best op de kom aangeven met een sticker voor hoeveel personen er
moet gedeeld worden. De porties waren aanvankelijk te klein geschept.
*Kinderdisco in de kleutergang was zeer goed (nadeel: je kan je kind niet zien)
Vroeg gestart, zeer leuk voor de kleinsten.
Volgend jaar kijken om de doorgangsklas beter af te schermen (die lag nadien helemaal overhoop).
*Er is snel begonnen met opruimen. Juf Ilse was bij de laatste en heeft er eigenlijk geen last van
gehad.
*De werkshiften waren uiteindelijk goed opgevuld, zodat alles voor iedereen goed werkbaar was.
*Aandachtspunt: uitnodiging sturen naar de oud-leerlingen van de school: dit zou niet gebeurd zijn
dit jaar.
*Duidelijkheid rond ‘gratis’ eten van de helpers herbekijken volgend jaar.
*Datum eetactie in november ipv oktober: goed bevonden (meer tijd om te organiseren).
4. Mindfullness, evaluatie
Het was ontspannend.
Er was veel volk (60-tal personen).
Wisselende reacties: mensen hadden verwacht dat het meer over ‘opvoeden’ ging; zijn op hun
honger blijven zitten – de spreker gaf vrij veel promo voor kiddyminds.
Angie geeft zeker feedback door.
Het concept info-avond is positief bevonden (interessante onderwerpen/sprekers voor volgend jaar
mogen gezocht/doorgegeven worden).
5. Redactie
Werkgroep nieuwsbrief komt volgende week samen.
Een volgende editie wordt verwacht tussen Krokus en Pasen.
Het krantje is/blijft leuk om te lezen, vooral de klaspagina’s.
Alle foto’s van activiteiten OR zijn te vinden op de website OR (daardoor zijn er heel wat bezoekers
op de website).
6. Jaarthema, stavaza
Dinsdag 17/12 vindt een dag plaats rond ‘zorg dragen voor elkaar’.
De dag wordt georganiseerd door de juffen, in samenwerking met de werkgroep van de OR.
De kinderen kunnen hiermee een tweede ster verdienen; beloning = een week lang muziek op de
speelplaats.
Het zou fijn zijn als foto’s van gemaakt worden van deze dag. De juffen proberen dit te doen.
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7. Infoavond ‘Leren leren’, 22 januari
Eva vraagt praktische modaliteiten nog na aan Véronique.
Misschien kunnen we bar houden die avond.

8. Winterwandeling, 1 februari, stavaza
Gekeken voor een stop bij Team Adventure, maar de datum past niet voor Daan.
De werkgroep gaat op zoek naar een andere locatie voor een tussenstop
(bv. een stadszaaltje of een andere school).
De datum blijft behouden.
9. Verkeersveiligheid, stavaza
De werkgroep komt volgende week samen.
De wijkagent heeft ondertussen al regelmatig aan de school gestaan. Mensen die tegen richting
rijden of op het zebrapad parkeren worden beboet.
10. Infopunt ouders
 Zaken mbt individuele kinderen of juffen bespreken we niet op de OR. Alleen algemene bedenkingen
of feedback naar de school toe.
 Kleine poortje kleuters: er komt een hele nieuwe poort die hoger is en met een slot waar de
kinderen niet bij kunnen. Er is gevraagd om dit poortje voorlopig te repareren, maar tot nog toe is
dit nog niet gebeurd.
 Vrieskou: als het echt heel koud is, mogen de kindjes een deel van de ochtend/middagpauze binnen
spelen.
 Schoolfoto’s: geruchten dat de individuele foto’s 2-jaarlijks zouden gebeuren. Het schoolteam is het
hele fotogebeuren aan het herbekijken. Het is een heel gedoe om dit te organiseren.
Is het een optie om bestellingen evt online doorgeven zodat de administratie nadien een stuk
wegvalt.
Er moeten toch veel foto’s weg gegooid worden, wat niet echt ecologisch kan zijn.
Klasfoto blijft een must.
11. Infopunt school
 /
12. Varia
 Nieuwjaarsreceptie: vrijdag 10 januari. Clubhuis Surfput. Winterbbq.
Alle schoolpersoneel, leden van de OR en doe-ouders zijn uitgenodigd, met partner.
School sponsort enkele drankbonnetjes, het eten wordt aangerekend aan alle deelnemers.
Er moet niets klaargezet en opgeruimd worden 


Volgende vergaderingen:
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Donderdag 16 jan
Woensdag 19 feb


Vergadering LOK (Anneleen)
-Opvoedingspunt lanceert het project ‘de blauw hond’: gevaren van een hond in je huis
(bijtongevallen). www.thebluedog.org
Dit zal plaatsvinden in mei( week vd opvoeding) of oktober (rond dierendag).

-Tijdens week van de opvoeding: interactieve tentoonstelling ronde opvoeden, in het
opvoedingspunt.
Het opvoedingspunt wil graag op de hoogte gebracht worden als er op scholen bv een voordracht
doorgaat die een link heeft met opvoeding.
-Prijs naschoolse opvang De Duizendpoot ondertussen even hoog als de Brieltuin, op woensdag zelfs
duurder.
Er kan aan tarief niet veel veranderd worden, is beslist op de gemeenteraad.
Maar je bent niet verplicht als school om de opvang aan te bieden. Kan die op woensdagmiddag niet
in vraag gesteld worden in onze school??
Op vraag van de ouders (bevraging) wordt de opvang nu aangerekend per kwartier.
Op do en vrij begint de opvang al om kwart voor vier. Dit is heel snel na school. Dit zou nog eens
bekeken worden.
Als er nog bedenkingen zijn, mogen die steeds doorgegeven worden aan Anneleen. Zij volgt verder
op tijdens de komende vergaderingen van het LOK.
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