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1. Goedkeuring verslag vergadering 22/10/2014

2. Nieuws vanuit de OR

3. Agendapunten:


Financiën:
Welk budget voor de Sint?
Voor elke klas 60 euro. (25 klassen; incl. sport lager en kleuter en zorg)
Welk budget voor ICT?
Voorstel: 2500 euro voor het lager en 1000 euro voor de kleuters
= 3500 euro voor ICT
Met het team wordt er nog overlegd wat ze juist willen en hoe ze dit verdelen.
Gezinsbijdragen? Zie nieuwsbrief.
Er is al veel vraag geweest naar een tweedehandsbeurs om te kunnen verkopen. Dit jaar
zal deze niet meer georganiseerd worden.



Evaluatie
o Spaghetti-avond
270 eters (vorig jaar meer dan 400 jaar) – ongeveer evenveel als de laatste kaas en
breugel.
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Reactie op de prijs: als je met 2 volw en 2 kdn komt eten, komt dit nogal duur uit. Vorig
jaar is er verlies geweest aan de kinderen, vandaar dat dit opgetrokken is. Bij de
volwassen was het iets meer, maar een aperitief en dessert is inbegrepen.
Misschien volgend jaar een aperitief niet inbegrepen en de prijs iets lager… Of 2
verschillende formules: enkel spaghetti ofwel spaghetti all-in (met aperitief en dessert)
Drankkaarten waren 25 euro, maar een veelvoud van 5 kon ook. Volgend jaar kaarten
met een lager bedrag maken.
De bak van de waterglazen (van Patrick Foncke) is zoek. Wie het gezien heeft, gelieve
een seintje te geven aan Julie. Caroline vraagt dit nog eens aan het keukenpersoneel.
Disco: te luid. Verschillende kleutertjes hadden pijn aan hun oren. Dit mag direct
gezegd geworden aan de DJ.
De porties waren te groot van in het begin.
Laten aanschuiven van 1 kant.
Olie gebruiken bij de spaghetti.


Status werkgroepen
o Nieuwsbrief
Al 2 keer verstuurd; volgende eind november (verslag spaghetti-avond, link naar foto’s,
aankondiging voordracht)
2 reacties via de nieuwsflash dat er een mailadres fout is. Bijna niets is terug gekomen.
o Info-avond ‘Veilig online’: 11/12
Alles is lopende, de brieven worden meegegeven met de kinderen.
o Leren Leren: 21/1
Astene wil meedoen en organiseren. Petegem, Astene, Vinkt en Zeveren willen
meedoen als de factor van 3e graadsleerlingen worden geteld. De verdeling wordt zo
geregeld – 3sprong haakt af
o Winterwandeling: 7/2
Verschillende scholen zijn gecontacteerd om te gebruiken als startlocatie. Het wordt
Machelen.
o Voorstel fietsmobiel Stad
Verschillende fietsen die getest kunnen worden door ouders. Bakfietsen, tandemfietsen,
elektrische fietsen,… Ze willen dit graag aanbieden op een activiteit van de OR. Zij
voorzien begeleiding. De werkgroep winterwandeling bekijkt dit.
o Winterse naaiavond, Wanneer? Wie?
Eva heeft doorgekregen van de school wat ze graag zouden hebben.
Voorbereiding: (kiezen welke projecten – mogelijkheden nakijken) Eva, Elisabeth en
Rebecca
Maandag 26 januari vanaf 19h30
Iedereen is welkom!!!

4. Infopunt ouders
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Blijkbaar zijn er verschillende klassen waar de boekentassen buiten moeten gestald
worden. Wanneer de lessen afgelopen zijn moeten de kinderen met al hun spullen naar buiten om
daar alles in hun boekentas te stoppen. Vreemd dat de boekentassen niet gewoon in de klas
kunnen. Mocht dit aan plaatsgebrek te wijten zijn, is het dan geen eenvoudige optie om de
kinderen dan op het einde van de lessen hun boekentas in de klas te laten brengen en ze daar
makkelijk te kunnen vullen?
Jammer dat dit op de ouderraad komt, de school had het liever gezien dat dit rechtstreeks met de
desbetreffende leerkracht besproken werd. De juf wil graag met veel plezier dit aan de ouders
uitleggen. Er zijn heel wat leerlingen ; de boekentassen mogen niet in de gang staan
(brandveiligheid) en er is geen plaats in de klassen.
5. Infopunt school
Juf Véronique zal in het voorjaar een tijdje uit zijn. Zorgjuf Anja zal haar vervangen voor de
beleidsondersteuning en de diractie.
Juf Anja zal op haar beurt vervangen worden en juf Véronique wordt in haar klas ook vervangen.
6. Varia


nieuwjaarsreceptie ideeën? 9 januari
Sofie H haar Indonesische collega zal komen koken.
Locatie: Surf

7. Werkgroepen binnen OR voor dit schooljaar
- 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, Annick, ? (nog mensen nodig!)
- Fitweek (later te bepalen)
8. 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)
9. Data volgende vergaderingen
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Woensdag 17 december
Donderdag 12 februari
telkens om 20 uur
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