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1. Goedkeuring verslag vergadering 17/9/2014

2. Nieuws vanuit de OR
-Nieuwe leden? Dominique, mama van Robbe bij juf Mieke
-Nieuwe doe-ouders? Marisol
-Ontslag Els DT
3. Agendapunten:
·

Opvolging
o snoeiwerken in het schoolbos:
§ Chris heeft nog niemand kunnen aanspreken.
§ Juf Charlotte haar man gaat alle bomen die echt omliggen en de omringende
niet veilige (6-tal) tegen december ruimen.
§ Klein snoeiafval zal blijven liggen en waarschijnlijk op termijn verhakseld
worden.
§ Demival is aangeschreven door juf Caroline. Zij heeft hierover nog geen bericht
gekregen. (i.v.m. de niet-veilige bomen eruit halen)
§ Het linkse bosje is veilig en toegankelijk. Het leerkrachtenteam is hiervan op de
hoogte gebracht.
o Fietsrek/parkeerplaats:
Juf Caroline heeft op het internet gekeken om een nieuw fietsenrek aan te kopen. Dit
blijkt niet zo duur en zal aangekocht worden.
Zij kijkt ook nog eens voor iets om de parkeerplaatsen af te bakenen.
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o

Wasmachine/droogkast: ze zijn operationeel
De OR betaalt de helft.
Er is ook nog een nieuwe frigo en diepvrieskist op komst. Graag tegen het
grootouderfeest en spaghetti-avond.

·

Evaluatie
o Dag van de leerkracht
Minder uitgebreid dan vorig jaar, want vorig jaar was er veel over.
De rode loper doen we volgend jaar niet meer; de kleutertjes waren nogal overdonderd.
Veel ouders wisten niet wat er aan de hand was en bleven staan. Volgend jaar een
briefje aan de poort hangen.
De leerkrachten hebben het alvast goed gesmaakt.

·

Status werkgroepen

·

·

Spaghetti-avond
o De uitnodiging was op blauw papier. Eva heeft al gemeld aan het secretariaat dat
het in het vervolg op wit papier met ons logo mag.
o Juf Caroline kijkt na of ze de uitnodiging naar de oud-leerlingen en oud-ORleden
digitaal kan doorsturen.
o Concept van de avond blijft gelijk.
o Dit jaar staat er een openingsuur en sluitingsuur vermeld.
o Kinderdisco: in de kleutergang - langs buiten toegankelijk maken. Laurence heeft
gezorgd voor 2 babysitdames die toezicht houden. Zo kunnen we de klas van juf
Ellen vrijwaren. Opmerking: de deur open laten –> zware deur, opgelet voor
kindervingertjes
o Zie aparte mail van Eva voor helpers.

·

Info-avond (‘veilig online’): 11/12
o Deze avond is enkel naar ouders toe (niet naar kinderen)
o Els VD vraagt nog eens na of er internet nodig is die avond.
o Tine vervoegt de werkgroep ipv Els DT

Communicatie:
o Status nieuwsflash (werkgroep nog iemand nodig?)
Bij een aantal ouders is hij in de SPAM beland. Juf Caroline vermeld dit in de nieuwsbrief.
Op de website is het niet zo duidelijk om de foto’s terug te vinden (mini-pijl). Eva vraagt
dit aan Pieter.
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o

o

Er zullen meerdere korte nieuwsflashen verstuurd worden.
Na de spaghetti-avond zouden ze graag binnen de twee weken een nieuwsflash
versturen (foto’s voor 23 nov op de G-mail – voor 27 november op de website)
Klaslijsten verstuurd
De lijsten maken op zich vergt niet zoveel werk. Er zijn wel een aantal reply’s gekomen
op het info@ouderraad mail adres ivm verkeerde info in de klaslijst.
Volgend jaar voegen we terug toe dat ouders zelf correcties naar de (eigen) klas moeten
doorsturen en dat wijzelf geen correcties meer doen.
Alle klaslijsten naar iedereen sturen of ze op de website zetten zijn geen optie naar
privacy toe.
Nieuwe emailadressen
info@ouderraadshp.be (Eva)
redactie@ouderraadshp.be (Els, Goedele, Lieve, Greet, Annick en Eva)
voorzitter@ouderraadshp.be (Annick en Eva)
leden@ouderraadshp.be (alle OR-leden, zonder directie/leerkrachten)
doeouders@ouderraadshp.be (alle doe-ouders)
Volgende ouderraadleden hebben de mail over het infopunt niet gehad : Griet vda, An
Er kan nog een mailadres per werkgroep aangemaakt worden indien een werkgroep dit
nodig zou vinden. (mailtje sturen naar Pieter)

o

Website
We hebben een eigen hosting.
Pieter wil graag het pakketje aankopen om de foto’s mooi te laten uitkomen: ok.

·

Status naschoolse opvang (Anneleen)
-In de Brieltuin zijn er plaatsen over. De wachtlijsten worden nu aangeschreven.
-Binnenschoolse opvang: Ons voorstel was om L1 en L2 na een half uur te laten spelen.
Dit lukt als het goed weer is, maar als het slecht weer is lukt dit niet – het is te druk.
Voor het eerste leerjaar lukt dit wel – dit zal voor het volledige schooljaar zo blijven.
-LOK: Er is een man nodig om officieel lid te worden. Anneleen gaat als plaatsvervanger
naar de vergadering. Tom wil dit doen.
-Sinds dit schooljaar mogen de logopedisten niet meer in de schoolgebouwen logo
geven. Lokalen van de Brieltuin kunnen gehuurd worden hiervoor.

·

Financiën/budget
o Smartboards/tablets?
Er zijn 19 laptops aanwezig op school (genoeg voor een halve klas)
Er is vraag naar extra laptops.
In sommige kleuterklasseb zijn ze van start gegaan met tablets.
We laten de school de hoogste noden aangeven.
De OR wil graag investeren in ICT voor de school.
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Bart kijkt hoeveel ons budget is.

4. Infopunt ouders
· Project ‘pimp je speelplaats’.
http://www.argusmilieu.be/NL/projecten/pimp_je_speelplaats
Juf Caroline bekijkt dit in de vakantie
·

Grote voorleesdag voor ouders op school 26 november
http://www.vcov.be/VCOV/GeorganiseerdeActiviteitDetail.aspx?actId=199
Ouders krijgen de kans om te komen voorlezen.
Er wordt bekeken met de school of we hieromtrent iets kunnen doen.

·

inzamelactie gsm die de school pc of laptop of tablet kan leveren. www.goodplanet.be/gsm: Dit
kwam al aan bod in de nieuwsbrief

·

Het nieuwe drankjes/afvalbeleid heeft al tot gevolg gehad dat de boekentas gedoopt was in de
melk. Is er een mogelijkheid dat de kindjes die dat wensen in de klas of in de refter een extra
melkje kunnen aankopen voor bij hun boterhammetjes?
Deze optie is inderdaad al overwogen maar brengt natuurlijk een zekere organisatie met zich
mee. Dit schooljaar verandert er niets meer. Deze opmerking wordt wel meegenomen als het
beleid naar volgend jaar toe geëvalueerd wordt.

·

We horen ook wat ontevredenheid over de kwaliteit van de warme maaltijden. Is er ooit al naar
alternatieve leveranciers gekeken?
Juf Caroline heeft gemaild naar de andere scholen. Bijna iedereen werkt met Hansens.
We zijn contractueel verbonden hiermee.
Soms wordt er melding gemaakt van te weinig eten. Als er vis wordt geserveerd, dan zal er
meer besteld worden (er wordt maar 100g voorzien).

5. Infopunt school
·

De bouwplannen worden nog besproken met Véronique:status?
Sanitaire blok: voldoende toiletten + polyvalente ruimte
Het huidige sanitair wordt ook deels vernieuwd.
Het dossier wordt zo snel mogelijk afgewerkt en ingediend. De start van de bouwwerken zal
wellicht pas in september ’15 zijn.

·

Grootouderfeest (helpers ouderraad?)
P - K1 in vm, K2-3 in nm
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Enkel de eetzaal wordt klaar gezet.
In de vm wordt soep voorzien; in de namiddag koffie en cake. Hiervoor hebben ze helpers nodig.
Tafels moeten over de middag herdekt worden. De mensen van de keuken komen ook helpen.
Mensen die in de namiddag komen helpen, zouden nadien al veel klaar zetten voor de spaghettiavond.
Vm: Eva – Julie- Dominique
Nm: Eva-Julie- Tina – Laurence – Dominique (stuk in nm) – Tom (na 17h)
Juf Caroline stuurt nog een mail naar de doeouders.
·

Naai-avond
Er is een lijstje: vlagjes, tafelkleedjes, zakken voor kleuters (om werkjes mee te nemen naar huis)
, schilderschorten, kookschorten, kussens, gordijnen, outfit voor klaspop.
In het vierde leerjaar wordt er genaaid met de naaimachine. Om het moederdagcadeau te
maken zou ze wel beroepen op ouders. Juf Barbara laat tijdig iets weten.

·

Vraag van school Astene voor avond ‘leren leren’. Er is daar geen vragende partij . Ze vroegen
zich af of er bij ons nog vraag naar was. Eva heeft hierover al een hele mailgeschiedenis van
vorig jaar. Driessprong wil dit niet meer doen. De leerkrachten van 5 en 6 vinden dit wel een
meerwaarde. Caroline volgt dit verder op.

6. Varia
·

·

nieuwjaarsreceptie ideeën? 9 januari
Sofie H heeft een Indonesische collega die wel eens wil koken voor een groep.
De surfput was wel een leuk concept.
De Leerze
La Cascina
13 november: er is een inspraakmoment ivm de oude site politiecommisariaat

7. Werkgroepen binnen OR voor dit schooljaar
- Spaghetti: Julie, Laurence, Eva, Greet, Nele, Chris, Tina
- Info-avond ‘Veilig online’: Els VD, Goedele, Elisabeth, Tine
- Winterwandeling: Annick, Angie, Sofie L, Elisabeth, Griet V, Nele P, Sofie H,Lidy
- Moederdag: Griet VDA, Rebecca, Angie
- Klusjesdag: Chris, Tina, Nele P, Tine, ?
- Vaderdag: Bart, Anneleen, Lidy, ? (nog mensen nodig!)
- Fitweek (later te bepalen)
8. Data volgende vergaderingen
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Donderdag 20 november
Woensdag 17 december
telkens om 20 uur
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