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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Goedkeuring verslag vergadering 16/01/2014
-Eva M moet de ledenlijst nog bijwerken en doormailen.
-Hoe gaat het ondertussen met de laatkomers?
Er zijn minder laatkomers; de bel staat ook klokvast nu. Een aantal ouders glippen nog steeds naar de
kleuterblok. Het is niet eenvoudig voor het secretariaat om kinderen te begeleiden, net op een
moment dat ze ook door ouders worden aangesproken.

2. Nieuws van Or-leden
-Eva G mailde iedereen dat ze stopt met de OR. Ze wil graag doe-ouder worden.
We schenken haar een bon voor ‘Letters en Co’. Bart kijkt na hoeveel we in het verleden gaven aan
een afscheidnemend voorzitter.
-Eva M vond het duo-voorzitterschap een meerwaarde, zowel qua inhoud als qua tijdsinvestering. Is
er iemand die de duobaan wil opnemen?
-Eva M polst eens bij Veerle of ze nog een uitnodiging voor de OR-vergaderingen wil ontvangen. Ze
helpt bij de redactie om de teksten voor de nieuwsbrief te verbeteren.
3. Financiën stavaza
-Inkomsten
Sponsoring nieuwsbrief brengt flink meer binnen dan vorig jaar: totaal 550 euro
(ook Team Adventure is in orde)
Bijdrage gezinsoudsten is door de school overgemaakt: 690 euro
Opbrengst winterwandeling: 520 euro (meer deelnemers, maar lagere deelnameprijs)
-Uitgaven
Leren leren: 510 euro
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Bijdrage sintgeschenken klassen: 2300 euro
-Totaal saldo van dit schooljaar is nog steeds positief (1570 euro)
Komende activiteiten (moederdag, vaderdag) brengen geld op. Alleen klusjesdag nog aan de
uitgavenzijde.
4. Evaluatie infoavond Leren Leren 22/1
Er was een grote opkomst en de speker bracht een mooi, interactief verhaal.
510 euro is niet goedkoop, maar hij heeft veel materiaal mee: projecties, micro’s, … en komt van ver.
De leerkrachten van de hoogste graad zouden graag de voordracht blijven aanbieden.
1 persoon merkte op dat er geen drankje was, maar begreep ons standpunt waarom we het niet
deden.
Dit jaar deden 4 scholen mee: Driessprong, Zeveren-Vinkt, Astene en SHP.
De OR van de Driessprong vindt het te duur voor wat het is en wil afhaken.
Astene wil wel nog verder doen.
Van Zeveren-Vinkt is er nog geen reactie gekomen.
Toekomstmogelijkeheden:
Polsen bij de andere scholen die nog niet meedoen (Leernest, OLV)
Als slechts 1 of 2 scholen aansluiten: 2 jaarlijks organiseren?
Betaling:
Beter jaarlijks het bedrag opsplitsen met de scholen die meedoen, zo is niemand echt gebonden voor
de toekomst.
5. Evaluatie winterwandeling
Grote opkomst, mooie avond, goed georganiseerd, zoektocht leuk voor de kinderen.
Iets gevaarlijker route voor de kinderen –> maar niet evident om een 100 % veilige route te vinden.
Tof van de directie van de Driessprong dat we de school kosteloos mochten gebruiken (een attentie
is al voorzien + het format van de wandeling wordt doorgegeven aan de school).
Eten en drinken ging vlot.
Opmerking: een drankje tussendoor werd door sommigen gemist, maar was een bewuste keuze
(minder inschrijfgeld, geen overdekte locatie onderweg)
Alles ging vlot binnen de werkgroep.
Volgend jaar nog een andere school aanspreken? (bv. Leerne)
De rest van de drank staat bij Eva in de kelder, bij de rest van de drank van de Mindfullness; de
volgende die iets organiseert bekijkt best eerst de OR-voorraad ipv opnieuw vers aan te kopen.
6. WG klusjesdag 26/4
Brainstormvergadering met Véronique, juf Charlotte, juf Nancy, juf Tine, juf Sylvie, Laurence, Julie,
Eva
Plannen:
- kleutergang schilderen in kleur (kleuterjuffen kiezen kleur )
- extra couche schoolpoort
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- ophangen publipanelen voor buitenzijde school (worden door de klassen op voorhand versierd)
- prikborden gang lager overtrekken met gekleurde elastische stof
-schilderen buitenmuur kleuterspeelplaats (buitenkant klas juf Ellen), als er genoeg volk zou zijn.
26/4 van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur. Wie een ganse dag helpt, krijgt ’s middags een
worstje (en een suikerwafel )
Voorstel budget: 1500 euro (helft van school en helft van OR)
De werkgroep hoopt op vele helpende handen; vorig jaar was het een leuke dag met veel zichtbaar
resultaat.
Er wordt nog een brief meegegeven om de (niet-OR)ouders te motiveren; ook in de nieuwsbrief
verschijnt een artikeltje.
7. Verkeersveiligheid
-Parkeerverbod overzijde straat goedgekeurd op de voorbije gemeenteraad: signalisatie zal
aangebracht worden en van dan af kan er gesanctioneerd worden. Met dank aan Annelies, onze
wijkagent, om dit voorstel te ondersteunen.
Eva liet op de gemeenteraad aansluitend vragen om fietssuggestiestroken te schilderen in de straat.
Het is niet duidelijk of dit al of niet zal gebeuren. Eventueel schrijven we hierover een brief naar het
Schepencollege en de politieraad.
-Fietspool van en naar de school:
An heeft hierover heel wat info bijeen gezocht.
Véronique keek de schoolverzekering na: begeleiders + kinderen zijn verzekerd.
Fietspool wordt afgeraden voor jonge onervaren fietsers, waardoor er heel wat
bedenkingen/opmerkingen zijn vanuit de OR. De meeste OR-leden hebben jonge kinderen…
Voorstel om het idee nog wat te laten bezinken en rijpen en volgend schooljaar terug op te pikken.
Meer info/achtergrondinfo kan je lezen via
http://www.fietspoolen.be
http://www.mobiel21.be/nl/content/fietspoolen
http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/5-september-2013-fietspool
http://www.oostvlaanderen.be/public/wonen_milieu/mobiliteit/educatie_sensibilisatie/fietspoolen/
-Fluoactie: er wordt gestreefd naar 2014 streepjes op 10 actiedagen. Het doel is niet gehaald op 10
dagen, maar door een extra dag is de eindstreep toch gehaald. De actie loopt tot aan de
krokusvakantie.
Beloning: 3e ster = rijden met (gekke) fietsen op vrijdag 28 februari, waardoor de straat die dag
verkeersvrij is.
8. Jaarthema
volgende ster= creativiteit (borden schilderen), tussen krokusvakantie en paasvakantie.
9. Redactie
Nieuwsbrief is in de maak; 14 maart in de boekentas.
2e en 5e leerjaar moeten nog een verslagje doorsturen.
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Iedereen die nog iets moet doorsturen: tegen vrijdag 21 februari.
Website wordt van kortbij up-to-date gehouden. Werkpunt blijft om zo snel mogelijk de uitnodiging
van elke activiteit + het verslag door te sturen, naar Lieve VC.
10. Opstart WG vaderdag
Wie? Julie, Bart, Lidy, Nele V, Laurence?, Isabelle?, Anneleen?,
Er worden nog mensen gevraagd om de werkgroep te vervoegen; dit is een werkgroep met nogal
wat workload;
Werkgroep zoekt sponsoring (in natura), maakt reclame, bepaalt inhoud paketten, vraagt prijzen op,
doet bestellingen en bundelt inschrijvingen.
Op zaterdagvoormiddag 7/6 worden de dozen klaargezet klaargezet + op zondagmorgen 8/6 gaan de
koeken, kaas,… er in en wordt er geleverd.
Op beide momenten wordt IEDEREEN van de OR verwacht om te helpen.
Er wordt nog steeds 1 euro/adres bijgevraagd voor levering aan huis.
11. Opstart WG moederdag
Wie? Angie- Griet VdA- Rebecca- Annick
Komen samen op 10 maart
12. Infopunt ouders
 De beperkte capaciteit van het afdak, bij regenweer:
Bij de aanbouw van het afdak werd de oppervlakte berekend op het aantal kinderen. Aangezien
er ondertussen heel wat meer kinderen op de school zitten, is er nu te weinig plaats.
De laatste jaren is er heel veel gesubsidieerd in onze school (nieuwe kleuterklassen,
secretariaat). Dit schooljaar gaat het budget naar bouwprojecten van andere scholen
(Grammene, Vinkt, Leernest).
Elke school moet ondertussen 25 procent van zijn algemene werkingstoelage in een pot voor
(ver)bouwwerken steken (ipv voorheen 20 procent).
Als het goed vordert met de bouwwerken op de andere scholen, kunnen wij waarschijnlijk
volgend schooljaar opnieuw een project indienen. Een nieuwe sanitaire blok is het meest
prioritair, dan pas het afdak en nadien een fietsenstalling.
Ivm het afdak is het idee om een overdekking te bouwen op het stuk speelplaats richting huidige
fietsenstalling, deels voor de kleuters, deels voor de lagere school.
Kan de OR hierrond iets doen? Deze projecten zijn heel duur en het is niet haalbaar om ze op te
starten met enkel eigen middelen.
 Eetfestijn school: evaluatie :
Dit jaar opvallend minder eters. Deels door het laattijdige verplaatsen van de datum?
Er zijn steeds meer activiteiten die een financiële bijdrage van de ouders vragen.
In de toekomst zal er geen eetfestijn meer doorgaan, maar wel jaarlijks op het einde van het
schooljaar een bbq.
De helft van de opbrengst ging naar de klasbudgetten; in de toekomst zal de helft van de
opbrengst van de bbq naar het klasbudget gaan.
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Zal er niet meer volk naar de spaghetti-avond komen, als het eetfestijn wordt afgeschaft? We
zaten nu aan de maximumcapaciteit, wat betreft de haalbaarheid op 1 avond en met enkel
helpende OR-handen.
Eventueel school en OR samen een eetactie? 2 dagen spaghetti? OR werkt op zaterdag,
schoolpersoneel op zondag?
Bedankt voor de goede en snelle berichtgeving als er een vervangjuf voor de klas staat!
Uren naschoolse opvang: de uren zijn verschillend van school tot school (afhankelijk van
wanneer de school stopt). Blijkbaar zouden ze in Astene pas om 16h moeten beginnen betalen
op donderdag en vrijdag; de school eindigt op hetzelfde uur als bij ons. Véronique vraagt dit na.

13. Infopunt school
 Brief carnaval is digitaal doorgestuurd + nog eens meegegeven. Dit was uitzonderlijk dubbel.
Normaal worden de digitale brieven niet meer extra meegegeven. Maar omdat er gewerkt werd
met een inschrijfstrookje is het deze keer ook voor iedereen op papier meegegeven.
 Extra instaplestijden na de krokusvakantie: er komen 7 lestijden bij (fulltime = 24 lestijden) deze
worden verdeeld over de PK1. (extra juf die bijspringt in de 3 klasjes)
Na Pasen worden dit 11 lestijden, na Hemelvaart 19 lestijden.
Juf Katleen neemt deze op.
 In februari telling vd lln: kleuter 2 extra lestijden, lager 8 extra lestijden, nog af te wachten
hoeveel SESlestijden er extra komen.
Rond de paasvakantie kan er gekeken worden hoe alles kan geregeld worden naar volgend
schooljaar toe (verdeling van de uren, klassen, e.d.)
 Binnenkort zijn er inschrijvingen voor nieuwe leerlingen: 44 kleuters (geboortejaar 2012) – 48
lagere school (nog plaats voor 12 lln in 6e lj) per geboortejaar. Voor broers en zussen tussen 10
en 27 maart langskomen. Op 28 maart kinderen van personeelsleden. Vanaf 31 maart is het voor
alle andere (op 24 feb is er een opendeurmoment voor nieuwe leerlingen tussen 19 h en 20h) .
 Pest actie plan (PAP-plan): dit moest concreter uitgeschreven worden. Eens dit met het
schoolteam besproken/uitgewerkt is, zal het ter advies voorgelegd worden aan de OR.
 Er zijn op korte tijd veel vervangingen geweest. Het was heel moeilijk om tijdig iemand te vinden
in deze periode. Er is heel wat gepuzzel aan te pas gekomen.
14. Varia
 Quiz VCOV 22/3 ‘Wie wordt de slimste ouderraad van Vlaanderen?’
Gezocht: een team van 5 personen; Tom en Angie stelden zich alvast kandidaat; wie nog?
 Idee mogelijke activiteit voor volgend jaar: bingo-avond; meenemen naar planning 2014-2015.
 Lut Celie vraagt 500 euro voor een info-avond rond positief opvoeden bij kleuters en lagere school
kinderen. Misschien eens navragen bij andere scholen of ze interesse hebben om samen in zee te
gaan.


Volgende vergadering:
Maandag 17 maart om 20 uur
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