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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Goedkeuring verslag vergadering 11/12/2013
De poort van de kleuterspeelplaats is ondertussen vernieuwd. De nieuwe poort is hoger dan de
vorige en er is een klep om te sluiten, waar de kleuters niet bij kunnen.
2. Nieuws van Or-leden
Tineke stopt als OR-lid , ze wordt doe-ouder.
Eva G verlengt haar OR-pauze voor onbepaalde duur.
Ander mail-adres Nele Verhaegen: verhaegennele@gmail.com
Eva M werkt de ledenlijst bij en voegt ze bij het verslag.
3. Financiën stavaza
Bart is verontschuldigd.
4. Evaluatie nieuwjaarsreceptie
Bedankt Laurence voor het regelen en organiseren!
Het was leuk, gezellig, goede locatie, leuke formule.
Leuk dat we zelf niks moesten doen en dat er nadien niet moest opgeruimd worden.
Er kwamen wat opmerkingen over het eten.
Er was vrij weinig volk, maar de afwezigen hadden ongelijk.
Eventueel een weekje later?
Vroeg startuur (19h00) – misschien iets later starten volgend jaar.
Voor volgend jaar bij de planning van de activiteiten in september al de datum meegeven.
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5. Infoavond Leren Leren 22/1
Eva kreeg veel mails van de andere ouderraden: de regeling van de prijs lag ter discussie.
Dit jaar betalen wij, zoals al vorig jaar afgesproken, het ganse bedrag (510 euro).
De Driessprong wil volgend jaar afhaken, omdat de spreker erg prijzig is en in het College in het 1e
middelbaar hetzelfde wordt aangeboden.
Astene doet dit jaar voor de eerste keer mee.
Na de voordracht evalueert elke ouderraad hoe hij de toekomst ziet.
Er zijn ondertussen 160 inschrijvingen. Het 6e leerjaar zal de zaal klaarzetten woensdag rond 11h, de
OR ruimt de zaal op (21h-22h). Eva stuurt nog een mailtje rond voor helpers.
We houden geen toog: er is geen pauze en de meeste mensen gaan snel naar huis na de voordracht.
Het zou veel energie zijn voor weinig return.
6. Winterwandeling 1/2
Flyers zijn uitgedeeld via de boekentassen.
Pieter vroeg een digitale versie van de uitnodiging voor de website. Annick volgt dit op.
De wandeling is 4,6 km.
Er zijn 3 stops onderweg waar een kleine opdracht moet gedaan worden.
De wandeling is kindvriendelijk opgevat.
Start en einde op de Driessprong.
De prijs is verlaagd tav vorig jaar. Het is niet de bedoeling dat dit een echt winstgevende activiteit is.
7. Jaarthema
Op 17 december was er verwendag voor/door de leerlingen.
De opdrachtjes vd OR waren doorgegeven en uitgevoerd . Dank aan de leerkrachten!
De kinderen vonden het een leuke dag.
De verdiende ster (een weekje muziek) was heel erg leuk.
Véronique zet de foto’s van deze dag op de gmail-account.
Januari/februari wordt er gewerkt rond verkeersveiligheid. De school vergadert hierover
maandagmiddag 20/1. Nele P zal hierbij aanwezig zijn vanuit de OR.
Tussen krokus en paasvakantie zal de fitweek hernomen worden. Het concept ligt al klaar. Team
Adventure moet nog gecontacteerd worden (Hilde?).
Op het einde van het schooljaar wordt de overgang van kleuter naar lager opnieuw georganiseerd.
8. Verkeersveiligheid
De werkgroep kwam 1 keer samen, heeft al veel ideeën, maar de praktische uitwerking moet nog
volgen.

2

VERSLAG OUDERRAAD





Een actie rond fluo (fluofuif, fluojasje) voor de krokusvakantie, in het kader vh
jaarthema.
Vb. Tijdens de middag de turnzaal donker maken en kinderen met fluo laten feesten.
Toetsen bij ouders of er interesse is in een fietspool en dit verder uitwerken (tegen week
van verkeersveiligheid – week van 5 mei).
Tijdens week van de veiligheid de straat van de school laten afzetten en een
fietsparcours maken.

De werkgroep komt binnenkort nog eens samen en werkt een actie uit rond fluo die nog voor de
krokusvakantie kan georganiseerd worden.
Vanuit de Directie wordt er aangevuld dat:
 Er waarschijnlijk een officieel parkeerverbod komt aan de overkant van de straat.
 Het voetpad in het begin van de straat dat aangelegd is achter de auto’s is een
verademing om kinderen veilig tot aan de schoolpoort te brengen.
9. Redactie
14 maart komt er nog een nieuwsbrief.
Ten laatste op 21 februari moeten alle verslagjes bij Tina zijn (ook verslag winterwandeling, fluoactie).
Affiches, uitnodigingen om een activiteit aan te kondigen altijd per mail naar Lieve doorsturen. Idem
voor verslagen na een activiteit. Zij geeft door naar website en naar de bevoegde personen voor de
nieuwsbrief.
Anneleen stuurt haar persoonlijke voorstelling door ;-)

10. Opstart WG klusjesdag
Zaterdag 26 april
Werkgroep: Eva , Chris (onder voorbehoud), Tina?, Julie?, Laurence? en juf Charlotte
Charlotte luistert eens bij het leerkrachtenteam wie er interesse heeft om mee te brainstormen.
11. Infopunt ouders
 De kindjes waren heel tevreden over ‘de verdiende’ muziek op de speelplaats.
Als het aan hen lag mag er elke middag muziek zijn op school
Elke middag is een beetje moeilijk, maar er volgt nog wel een gelegenheid.


Om 8 h ’s morgens is er geen verlichting meer aan de poort. Het is erg donker om verkeersveilig over
te steken.
Véronique vraagt aan de klusjesman om de lampen na te kijken. Er worden nog halogeenlampen
gebruikt, Veronique vraagt eens aan de veiligheidscoördinator of die kunnen vervangen worden door
ontladingslampen (veel minder verbruik).
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Véronique contacteert ook de bevoegde diensten voor de defecte straatverlichting.


Ik vind het jammer dat de schoolkalender op de website niet altijd correct is.
De datum voor het eetfestijn bijvoorbeeld is gewijzigd en niet aangepast op de kalender. Jammer,
want heel wat mensen vd OR zijn nu niet vrij.
De brugdag na Hemelvaart was ook niet aangegeven.
De pdf-kleurde omgekeerd en daardoor zag je niet dat de brugdag ingekleurd was. Sinds een week
staat het er juist op.
Wat betreft het eetfestijn: dit is verplaatst wegens organisatorische redenen.



Ik stoor me als ouder aan de vele laatkomers op school.
Ik weet dat de school in het verleden slecht scoorde bij een CLB-onderzoek hierover.
Ik zou het zonde vinden om de kinderen hiervoor te straffen, want meestal zijn zij zelf niet
verantwoordelijk voor het laatkomen.
Sensibiliseren naar de ouders toe hierrond, is dat haalbaar/nuttig?
Het staat al in de volgende nieuwsbrief van februari.
Er zal opnieuw iemand de namen van laatkomers noteren; bij laatkomen wordt een brief
meegegeven (moet gehandtekend worden door de ouders).
Ouders van laatkomende kleuters mogen nu meegaan tot aan de klas. Misschien iemand van het
secretariaat laten begeleiden tot aan de klas om de ouders van die kleuters te ontmoedigen.
De schoolbel liep voor (2 minuten). Er was iets in het systeem dat fout liep, de klok in ondertussen
terug juist gezet.



Het schoolfeest en de overvolle turnzaal…
De laatste editie zorgde voor een onveilige situatie.
Is het een optie om alleen ouders in de turnzaal toe te laten?
Of is een andere locatie buiten de school een oplossing?
Het schoolteam is er nog niet uit. Ouders van grootouders onderscheiden, is moeilijk.
Andere locatie: het blijft een schoolfeest, dus liefst op school of in de schoolomgeving. Verschillende
opties worden bekeken (kerk, Palaestra).
Meer optredens zien de juffen praktisch niet haalbaar.
Deze situatie van een volle zaal is ook niet veilig.
Wordt vervolgd.



Is er een telefoonnummer beschikbaar om de naschoolse opvang te verwittigen bij onvoorziene
omstandigheden?
Verantwoordelijke Duizendpoot: Kelly Sorgeloos 09 381 68 57 of 0499 34 25 22 of naar de school zelf
bellen op 09 386 29 79

12. Infopunt school
 Hapje en drankje aangeboden door het schoolteam als bedanking voor de vrijwillige inzet van de OR.
Dank u wel daarvoor.
13. Varia
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Nood aan familiedag OR?
Was leuk, maar is geen moeten.
De natuurouders zijn nog niet gecontacteerd. De activiteiten in de klassen zullen eerder in de lente
georganiseerd worden.
Volgende vergadering:
Woensdag 19 februari om 20 uur
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