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Nieuwsbrief school: indien er iets over de OR in staat eerst naar de voorzitter sturen om na te lezen.
2. Nieuws van Or-leden
Kaartje voor Veerle en Isabelle gaat rond.
Nele V zorgt voor een bloemetje en bezorgt de bedankingen.
3. Evaluatie receptie eerste communie
Buiten: goed concept, erg plezant.
Teveel glazen gevuld… De helpers moesten verplicht nakaarten…
Veel helpende handen, zo moest niemand echt hard werken. Bedankt!
Families met lentefeest niet uitgenodigd. Niet bewust. Er zal extra aandacht aan geschonken
worden volgend jaar.
4. Evaluatie vaderdagactie 8/6
Zeer vlot, zowel zaterdag als zondag.
Goede taakverdeling/coördinatie.
Positieve reacties over inhoud van de doos.
11 dozen minder dan vorig jaar, maar veel mensen op (lang) weekend.
Identieke werkgroep van vorig jaar/oproep naar nieuwe mensen voor volgend jaar
28 sponsers; waarschijnlijk iets minder winst dan vorig jaar.
5. Kinderopvang: LOK / IBO / Duizendpoot
 Opvolging kwaliteit binnenschoolse opvang door een werkgroep
Op 5/6 was er overleg tussen de ouders, een afgevaardigde vd Duizendpoot (Vera Kindt) en
schepen van sociale zaken Trees Van Braeckel.
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Constructieve vergadering
Kleuters: formeel moment om koek te eten en te drinken / verantwoordelijkheid bij de
opvang leggen en niet bij de school.
Lagere school: voorstel om jongste groep (1ste en 2de lj) na 20 minuten ook naar de
kleuterplek te brengen. Ruimte tussen leeftijdsgroepen zou afgescheiden worden met
banken.
Finale beslissingen zullen pas genomen worden in het begin van het schooljaar (als Kelly
Surgeloose terug is na haar bevallingsverlof).
Capaciteit is niet besproken geweest. Er komt wel zeker 1 vaste begeleider bij op onze
school.
Er wordt gevraagd om per school een specifiek adendum aan het ‘contract’ toe te voegen
met de concrete afspraken en gsm nummers, zodat ouders de opvang kunnen bereiken.
Om kwart voor 6 worden de kinderen die nu reeds vaste gebruiker vd Brieltuin zijn en die
reserveerden, van de opvang naar de Brieltuin gebracht door een begeleider van de opvang.
Anneleen geeft feedback (we zijn blij zijn met het constructieve overleg)


De Driessprong
Ouderraad van de Driessprong heeft nu ook een brief opgesteld met aantal punten ivm hun
eigen binnenschoolse opvang. Deze wordt eerstdaags naar het stadsbestuur verzonden.

6. Jaarthema
 Evaluatie fitweek
Superfitweek/ heel toffe sfeer/ kinderen enthousiast.
Voorbereiding was wat op het laatste moment vandaar late communicatie.
Blijvertje voor volgend jaar
Tip om muziek/filmpjes op centrale server van de school te zetten zodat filmpjes in alle klassen
beschikbaar zijn.


27/6: afsluiter schooljaar + overgangsritueel 3de kleuterklas
Zelfde concept als vorig jaar (glijden naar de grote speelplaats): met hoedjes
Hoe praktisch organiseren met de ouders? Moet nog eens over nagedacht worden door de
werkgroep. Zij brieven de andere ouders nog via mail.

7. Redactie
 Laatste nieuwsbrief
20 juni in de boekentas.
Deadline halen voor het binnensturen van de teksten blijft een hekel punt.
 De toekomst
Consensus om volgend jaar niet verder doen met het papieren exemplaar (workload, kost,...)
Brainstormen over hoe we digitaal kunnen communiceren:
 Tina, Pieter(?), Hilde, Greet, Goedele, Anneleen, Els, Eva
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8. Infopunt ouders
 Mijn zoon kwam vandaag thuis met 2 communiefoto’s van Studio Van Daele, terwijl er duidelijk
gecommuniceerd was dat er een amateurfotograaf zou fotograferen. Nu blijkt ineens dat er toch
een pro fotograaf van dienst was. Jammer… Kan dit in de toekomst kortgesloten worden?
Inderdaad een amateur fotograaf: zie foto’s op de website van de school.
Studio Van Daele is aangesteld door de parochie niet door de school.


Ik hoorde waaien dat de klaslijsten voor volgend schooljaar al bij het einde van dit schooljaar
zouden bekend gemaakt worden. Klopt dat?
Klopt inderdaad. In het kader van de vervanging van de directie.
Leerkrachten zijn hier heel tevreden mee ifv voorbereiding van volgend schooljaar.
Evt te evalueren naar volgend schooljaar toe of deze timing voor herhaling vatbaar is.
Communicatie klaslijsten nog te bekijken:
via brief in gesloten omslag, uithangen zoals vroeger, of digitaal op de webstek van de
school.

9. Infopunt school
 Schoolfeest 21/6
Ouderraad barhelpers vanaf 17u tot ?: juf Charlotte zorgt voor een schema en bevraagt de
ouders om shiften in te vullen.
Geen parkeermogelijkheid voor auto’s voor de school; straat wordt autovrij gehouden.
 Vervanging directie volgend schooljaar:
Juf Caroline: 4/5
Juf Véronique Desmet: 1/5
10. Kasverslag 2013-2014
werd overlopen, nog geen resultaat van vaderdag en nog facturen van laatste nieuwsbrief en
recepties op komst.
Resultaat flink positief (ongeveer 2500 euro winst); was ook de bedoeling om wat te sparen voor een
groter IT-project voor de lagere school.
Offerte wasmachine/droogkast/drankenfrigo: akkoord om deze te financieren, de helft met
middelen van de OR en de helft met middelen van de school.
De school bekijk of het technisch mogelijk is om deze te installeren (water aan- en afvoer).
Laurence vraagt een nieuwe offerte voor een wasmachine van 8 kg.
11. Planning 2014-2015
 Wat doen we?
1. Spaghetti (ev samen met de school; nog te bespreken op personeelsvergadering)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Moederdagactie
Vaderdagactie
Winterwandeling
Fitweek
Klusjesdag
Nieuwsbrief digitaal
Info-moment voor de ouders: 1 avond (voorbeeld triple P (positive parenting) maar dit is 10
avonden). (In aparte werkgroep bekijken en concreet voorstel doen op een volgende
vergadering)

 Wat doen we niet volgend jaar?
1. 2de handsbeurs
2. Jaarthema



Agenda 2014-2015

5/9/14 info avond voor alle ouders op school
15/11/14 spaghetti-avond
9/1/15 nieuwjaarsreceptie personeel + OR
21/1/15 leren leren infoavond
7/2/15 winterwandeling
3/5/15 receptie eerste communie
6/5/15 moederdagactie
30/5/15 klusjesdag
14/6/15 vaderdagactie
12. Varia
 Kandidaturen voorzitterschap
Geen kandidaturen
Eva ziet het nog zitten om verder te doen in duobaan. Annick wil dit wel samen met Eva doen.


Data

Openklasdag van de school: 27/8
Vakantie vergadering ouderraad: 28/8 (in zaal Souplex)
Eerste echte OR-vergadering 2014-2015: 17/9
Prettige vakantie!!
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