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2. Nieuws van Or-leden
* Isabelle stuurde een mail naar iedereen. Ze stopt met de OR, maar ondersteunt dit jaar nog de
vaderdagactie.
* Ook Veerle stopt als OR-lid. Ze is wel nog steeds aanspreekbaar voor zaken/taken overdag in de
week. Ze wordt opgenomen bij de doe-ouders.
Nele V zorgt tegen volgende vergadering voor een kaartje en een plantje voor allebei.
* Eva stopt als voorzitter van de OR na afloop van dit schooljaar. Ze wil wel nog in de OR blijven.
Een volwaardige duobaan wordt aangeraden aan de opvolgers.
3. Kinderopvang: LOK / IBO / Duizendpoot
* Beslissing over restricties in de Brieltuin is door de gemeenteraad genomen.
Het prijsverschil (korting voor meer kinderen) tussen Brieltuin en school schuift het
gemeentebestuur terug op de scholen: de directies vragen een kleine vergoeding: 7 euro per uur
voor de gemaakte kosten (verlichting, verwarming, materiaal dat stuk geraakt). Er zal dus geen
familiekorting zijn in de binnenschoolse opvang.
* Brief door stadsbestuur aan betrokken ouders:
Is verstuurd, tijdens de paasvakantie.
Brief is niet heel concreet; er staan (nog) geen duidelijke praktische afspraken op papier.
Vanuit de ouderraad zetten we geen verdere stappen. De betrokken ouders kunnen wel individueel
reageren.
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* Opvolging kwaliteit binnenschoolse opvang door een werkgroep
Wie? Anneleen, Goedele, Angie, Greet +
best aan te vullen met iemand die nu de Duizendpoot frequent gebruikt (Els VD? Sofie H? An? Nele?)
Anneleen is een datum ah vastleggen met de coördinator van de Duizendpoot en de directies. Van
zodra iets vaststaat worden de werkgroepleden op de hoogte gebracht.
Er zou wel wat weerstand zijn vanuit de Duizendpoot zelf om in te gaan op een overlegmoment. Dit
was nochtans beloofd op de LOK-vergadering.
Ps. Blijkbaar is er ondertussen al heel wat verbeterd aan de kwaliteit; men doet meer dingen met de
kinderen.
4. Evaluatie klusjesdag 26/4
* Bedankt aan iedereen die meehielp!
Er waren veel helpende handen, zowel vanuit het personeel als vanuit de OR.
Er waren ook enkele niet-OR-ouders. Ook dat is een stap vooruit tov vorig jaar.
Totaal: 42 mensen!
* Volgend jaar is het misschien handig om langer vooraf te weten wie er komt zodat er op voorhand
taken kunnen verdeeld worden. Al is de bedenking meteen dat een concreet engagement misschien
de opkomst kan dempen. En is er dan minder flexibiliteit, bv ifv het weer.
*In de voormiddag was er een briefing wat er allemaal te doen was, in de namiddag is dit niet echt
meer gebeurd. Maar de takenlijst lag nog steeds in de eetzaal en Véronique was in de buurt.
Iedereen vond wel snel een taakje.
*De panelen aan de voorgevel van de school zijn zeer mooi!! Bedankt aan de juffen die op
woensdagnamiddag schilderden en de helpende handen die ze op 1 mei omhoog hingen.
*Op het aardevlak voor de fietsenstalling zouden bloembakken komen, maar Véronique moet de
financiën nog eens bekijken. (De trespapanelen voor de kleutergang zullen duur kosten; dit is een
bewuste keuze voor duurzaamheid.)
*De kosten (materiaal, verf, eten) voor de klusjesdag mogen in twee gedeeld worden (helft school –
helft OR). De drank was een traktatie van de OR.
*Kan er iets gedaan worden aan het bosje achteraan de school, zodat het toegankelijker is voor de
kinderen?
De school zoekt een budget om het paadje door het bos te herstellen.
Kan het bos gewoon niet wat meer onderhouden worden? Onderste takken snoeien, onkruid
maaien. Demival heeft dit al eens gedaan, maar dit kost ook flink.
Misschien kan er 1 namiddag per maand afgesproken worden om een ‘groenactie’ te doen? Zouden
daar geen grootouders voor gevonden worden? Een volgende klusjesdag (eind augustus?) kan er
misschien eens een ‘groendag’ /‘groenavond’ georganiseerd worden. Sommige OR-leden hebben
daar wel zin in.
Chris spreekt af met meester Ronny om de omgevallen boom op te ruimen.

2

VERSLAG OUDERRAAD
5. Evaluatie moederdagactie 7/5
1097 euro winst. Er zijn ongeveer evenveel dozen besteld als vorig jaar.
De wafeltjes zijn lekker.
Het afhaalmoment op dinsdagavond werd geschrapt omdat er vorig jaar nauwelijks mensen kwamen
afhalen dan. Dit jaar gaan er echter terug stemmen op om het toch aan te bieden.
6. Werkgroep vaderdag
Sponsoring: (lijst van reeds aangesproken mensen zie verslag werkgroep, in bijlage)
Nieuwe suggesties voor sponsoring:
Tutti Gusti, dansschool Leiedal, Frietchinees (Nele V), nieuwe Sparwinkel (Hilde).
Prijs: 30 euro, over te schrijven op de nieuwe rekening: BE85 1430 8809 5606
Logo digitaal naar Bart (bart.van.braeckel@telenet.be)
Alles moet rond zijn ten laatste tegen 25 mei.
Flyeren in de schoolomgeving (tussen nu en zondag in de bus, lijst reeds eerder doorgemaild): flyers
in het OR-vakje in de leraarskamer.
Er is heel wat volk nodig op zaterdag 7 juni om de dozen te vullen (9h30- 11h30) en op zondag 8 juni
(7h!) om een toer te rijden.
Er volgt nog een mailtje hieromtrent.
7. Jaarthema
* Volgende week fitweek: vanaf dinsdag: startmoment met Lieselot van Team Adventure.
In de klas krijgen de juffen en meesters een bundel met oefeningen om elke dag aan de slag te gaan
met de kinderen.
Dinsdag om 8h30 uur en vrijdag om 15h15 worden ouders van de OR gevraagd om te komen
meedoen. Ook de doe-ouders worden hiervoor aangeschreven.
Er worden podiumelementen gehuurd voor maandag en vrijdag.
* Op 27 juni is er nog een afsluiter : overgang 3e kleuterklas.
8. Redactie
Laatste nieuwsbrief, in juni: (DEADLINE 2 juni)
fitweek (Nele P), cijfers moederdag en vaderdag (Annick?), laatste klaspagina’s.
Alle verslagen/teksten graag doormailen naar Lieve zodra klaar
(lieve.vancauwenberghe@telenet.be).
Foto’s niet vergeten uploaden op Gmail account + een mail sturen naar Pieter
(pieterquartier@telenet.be) ifv uploaden op de website.
9. Schoolraad
10 extra lestijden in LO en 3 extra lestijden in KO volgend schooljaar.
Boekhoudkundig systeem wordt aangepast.
Prioriteiten KO: handelingsgericht werken en prioriteiten LO: rapporteren en evalueren.
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Budget: minder moeten ontlenen in eigen middelen dit schooljaar.
10. 1ste Communie, 25 mei
*Suggestie: opvang voor broers en zusjes tijdens de mis. Niet iedereen is enthousiast over dit idee.
Bovendien hebben we niet echt helpers op overschot.
*Kerkdienst om 10h30, receptie vlak daarna.
*Alle kinderen, ouders en grootouders zijn welkom op de receptie.
De groep is momenteel zeer groot: 3 klassen 1ste leerjaar, waardoor de factuur ook vrij hoog is.
De school stelt voor om de kosten te delen, maar de OR beslist om de kost toch zelf te blijven
dragen.
*Vorig jaar waren er brikjes voor de kinderen. Er waren vele brikjes maar half leeg en de afvalberg
nadien is hoog. We opteren liever voor een glas/beker fruitsap.
*Helpers: Eva, Els, Lydie, Nele (evt.), Chris, Rebecca, Sofie, Goedele, Elisabeth (onder voorbehoud) ,
nog?? (vele handen nodig, is kort maar hevig)
*We spreken af om 11h stipt, in de eetzaal.
De school zet alles op voorhand klaar (zaal + drank).
*Eva schrijft de doe-ouders aan. Véronique vraagt eens na in het lerarenteam.
*Suggestie voor versiering van de zaal: de kindertekeningen gebruiken die gemaakt werden voor de
voorgevel.
11. Infopunt ouders
 Nalezen maandelijkse nieuwsbrief school: Véronique stuurt hem vooraf door naar Eva.
 Ijsjeskar aan de schoolpoort maandag. Véronique sprak hen dinsdag aan dat dit niet kan.
12. Infopunt school
 Pest-Actie-Plan
Véronique overliep het Pest-Actie-Plan.
‘Hoe gaat de school preventief om met pesten? Hoe gaat de school concreet om met pesten?’
Vanaf september gaan ze op school met het plan van start. Er wordt gewerkt met ‘Er zit een
schat verborgen in jezelf.’ (Karel Scherpereel)
Het Pest-Actie-Plan wordt als addendum bij het schoolreglement gevoegd.
 Planning 2014-2015
De OR plant het volgende schooljaar in juni, vergeet je agenda niet!
 Er is nog niet zo veel geweten over het schoolfeest.
Het blijft op school plaatsvinden, op 21 juni tussen 14 h en 18h + nadien is er een barbecue.
De OR zal gevraagd worden om te helpen in de bar.
13. Varia
 Er is nog geen vervanging voor Véronique voor volgend schooljaar.
 Wasmachine: de prijzen zijn binnen, volgende vergadering te bespreken.
 Volgende vergadering:
Donderdag 12 juni, 20h
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