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Merci aan de voorzitters voor de taart. 
1. Goedkeuring verslag vergadering 12/06/2014
2. Nieuws vanuit de OR
Hilde neemt dit jaar om medische reden geen engagement op; ze blijft wel OR-lid.
Lieve ziet het zitten om Hilde te vervangen in de schoolraad dit schooljaar.
Véronique is op 25/08 bevallen van een zoon, Lucian
Annick koopt een geschenk via de geboortelijst van ongeveer 50 euro namens de OR.
Eva zorgt voor een kaartje.

3. Agenda 2014-2015

5/9/14 info-avond voor alle ouders op school om 19h
Enkel een klasmoment – het algemene deel gaat niet meer door
We maken geen flyer meer, maar lanceren in september een digitale nieuwsbrief, met een oproep naar
nieuwe ouders.
In de PK1 klassen gaan we ons wel nog voorstellen. (Tom, Anneleen, Els DT)
Eventueel op die avond de mailadressen laten noteren van de nieuwe ouders.

3/10/14 dag van de leerkracht
We voorzien opnieuw een ontbijt voor de leerkrachten. Dit werd vorig jaar gesmaakt.
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Voorbereiding: Julie, Laurence, Greet
Bestelling brood, beleg,… bij Spar
We nemen opnieuw het ochtendtoezicht over, zodat alle leerkrachten kunnen aanschuiven aan het
buffet.

15/11/14 spaghetti-avond
De spaghetti-avond wordt niet georganiseerd samen met het schoolteam. Het blijft een activiteit van de
OR alleen.
Werkgroep: Julie, Laurence, Eva, Greet, Nele, Chris, Tina, nog interesse?
Eva stuurt asap een mail naar de TUD voor reservatie van tafels en stoelen.

9/1/15 nieuwjaarsreceptie voor personeel + OR + partners
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

4. Agendapunten:







Doe-ouders mailen om verder engagement te bevragen (Eva)
September: snoeien/werken in het schoolbos (omgewaaide boom + netelvrij maken pad naar
poortje)
Chris neemt dit op, samen met meester Ronny
Op een weekavond in september rond 18 uur
Naai en brei-ouders gezocht om leerlingen van het 4de lj te leren handwerken (juf Barbara
droomt van handgenaaid geschenk voor moederdag
Eva en Rebecca hebben zin. Tom vraagt na bij zijn mama. Eva bevraagt doe-ouders.
Idee van een naaiavond om spullen te maken voor de school/klassen (kussentjes bv.)
Verschillende mensen hebben interesse.
We vragen op de septembervergadering of we de school hiermee kunnen helpen.
Verkeer: strapdag - vrijdag 19 september
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Doet de school hier iets mee? Vorig jaar kregen de kinderen een bandje en een ballon.
Navragen op de septembervergadering.
Klaslijsten
Sofie H wil opnieuw zorgen voor de klaslijsten en een mailing naar de ouders
Vormingsavond: voorstel ‘Triple P’ (Angie) / voorstel ‘Veilig online’ (Els VD)
Infoavond ‘veilig online’ van de gezinsbond geniet de voorkeur– richt zich naar ouders –
Els VD informeert verder – op een avond in december (voorkeur 27 nov of 11 dec)
Offerte wasmachine / droogkast
Laurence volgt verder op bij Media Markt
Handdoekenbeurtrol voor september? Per week voorlopig
Week 1 (5/9): Nele; week 2 (12/9): Rebecca; week 3 (19/9): Annick
Hopelijk is er tegen dan een wasmachine op school, want er is weinig animo
Website is even offline.
Pieter is bezig met de transfer van de oude provider naar een nieuwe hosting..
We kunnen dan binnenkort ook groepsmails creëren .
Nieuwsbrief:
Papieren nieuwsbrief wordt vervangen door een digitale nieuwsflash. Kostendrukkend.
Tina wil de werkgroep verlaten, maar nog de eerste digitale nieuwsbrief ondersteunen.
Er zou gewerkt worden met mailchimp.
Er zouden meer nieuwsflashen verstuurd worden: vb na elke activiteit.
Principe idem als vorig jaar: na elke activiteit asap een verslagje sturen naar Lieve +
foto’s op de g-mail zetten.
We houden de nieuwsflash reclamevrij.
Voor de eerste vergadering versturen we al een oproep naar alle ouders (nieuwe ORleden, nieuwe doe-ouders)
Sommige pagina’s zullen vervallen: bv. Klaspagina’s. Wel nog voorstelling van OR-leden.

Eerste echte OR-vergadering 2014-2015:
woensdag 17/9 om 19h30 (gezien de volle agenda in september) in de klas van juf Nadine
Breng gerust nieuwe mensen of namen van nieuwe mensen mee (doe-ouder, naai-ouder, klusjespapa)
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