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1. Goedkeuring verslag vergadering 20/11/2014

2. Nieuws vanuit de OR
/
3. Agendapunten:


Verkeersveiligheid
 Borden ‘verboden parkeren’ zijn geplaatst
 Wijkagent vragen om te sensibiliseren ivm het parkeerverbod (Eva)
 Pimpen van de fietsparkeerplaatsen – parkeerborden (door lln - zie nieuwsbrief)
 Fietsparkeerplaatsen: betonblokken om vooraan af te bakenen zijn besteld
(directie)
 Fietssuggestiestrook aan de overkant + zebrapad: vragen aan gemeentebestuur
(Eva)
 Parkeren: er is meestal nog plaats en toch wordt er aan de overkant geparkeerd
dus aan de leerkrachten vragen om niet voor de school te parkeren zal niet echt
een oplossing zijn; blijven sensibiliseren lijkt de enige goede optie:
er is altijd plaats op wandelafstand, alleen niet vlak voor de poort
iets vroeger voeren of iets later afhalen zorgt dat je wel vlakbij kan staan
 Kiss en Ride: lijkt niet haalbaar vlakbij de poort, owv parkeeromstandigheden
 Fietsstalling: voor de winterperiode - 4/5/6 lj mogen terug in de overdekte
stalling staan
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Nieuwe fietsstalling: project voor de ouderraad voor volgend jaar/klusjesdag?
Best ineens op definitieve locatie; ondergrond aanpakken zou al een stap vooruit
kunnen zijn.

Financiën:
Welk budget voor ICT?
Voorstel: 2500 euro voor het lager en 1000 euro voor de kleuters/ 3500 euro
voor ICT en het leerkrachtenteam beslist hoe dit verdeeld wordt.
Met het team wordt er nog overlegd wat ze juist willen en hoe ze dit verdelen.
Nog geen feedback gekregen van Carolien; eventueel voorstel via mail, zodat
goedkeuring van OR niet blijft aanslepen. (volgende vergadering pas 12/2)



Evaluatie
o Veilig online:
 35 personen aanwezig.
 Positieve feedback ivm de inhoud van de presentatie.
 Misschien volgende keer samenwerken met de Driessprong?
 Link naar presentatie doorgeven via de nieuwsbrief



Status werkgroepen
o Nieuwsbrief: volgende week wordt nog een flash verstuurd met
 prettige feestdagen
 Veilig online, kort verslagje
 Parkeerverbod/verkeersveiligheid
 Agenda met de aankondiging van
Leren leren
Naaiavond
Winterwandeling
o

Leren Leren: 21/1



o

Astene maakt uitnodiging en verspreidt deze naar de directies van
de school
Start 19u

Winterwandeling: 7/2
 Voorbereiding ongoing. Wandeling in Machelen/thema Raveel.
Wedstrijd onderweg/buggy toegankelijk/soep onderweg/...
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Winterse naaiavond
Maandag 26 januari vanaf 19h30

4. Infopunt ouders



Ik hoor van de kinderen dat er veel kabaal is in de eetzaal en dat er gefloten wordt (op een
fluitje)om de kinderen “tot de orde te roepen”. Lijkt me niet zo efficiënt, meer lawaai maken om
minder lawaai te bekomen… het gevolg is ook dat kinderen die rustig zitten te eten ook het
schelle geluid moeten aanhoren van het fluitje en dat het eetmoment een lawaaierige bedoening
wordt. Mijn vraag is: zou het geen goed idee zijn om een meer creatieve manier te zoeken om de
kinderen wat rustiger te maken aan tafel? Ik wil best meedenken/meewerken aan een oplossing,
als er nog ouders deze mening delen.
Niet evident om de grote groep tot orde te roepen. Blijkbaar zijn het niet alle leerkrachten die dit
doen. Misschien een fluitje met een minder schel geluid. Vroeger is er nog een lamp geweest die
rood werd vanaf een bepaald aantal DB maar dit werkte niet. Als er alternatieve voorstellen zijn,
zijn deze altijd welkom.



Er is een probleem met geurhinder in de turnzaal. De mensen van de binnenschoolse opvang
geven aan dat ze dit al hebben gemeld en dat het komt door een lek ,de geur zit in de kleren en
het haar van de kinderen als ze thuis komen.Ook de vloer is er niet proper, ik heb begrip voor wat
zand met al die kleutervoetjes, maar wat vaker poetsen in die zaal zou denk ik wel helpen.
Turnzaal: serieus probleem met een lek onder de vloer van de turnzaal… probleem wordt
momenteel aangepakt , maar een oplossing is niet evident
Turnzaal wordt nu zelfs niet meer gebruikt; zaal in Palaestra wordt gehuurd voor turnlessen.



Ik hoor dat alle kleuterjuffen maandag 15/12 aanwezig zullen zijn en dat er met de directie en alle
aanwezige juffen (incl. lager) een alternatief programma werd uitgestippeld waardoor de kinderen
weliswaar geen normale lesdag zullen hebben, maar dat het doel van directie en juffen is dat de
kinderen er zo weinig mogelijk last van ondervinden. Het feit dat er niet gekozen worden voor
enkel opvang, maakt dat alle aanwezige leerkrachten die dag toch extra moeite zullen doen voor
onze kinderen en dat verdient dan ook zeker een hele dikke dankjewel :-)



Ik heb het gevoel dat er veel korter op de bal gecommuniceerd wordt naar de ouders dan vorige
jaren en vind dit een zeer goede evolutie. Ik denk dan aan twee maal het briefje met de fout in de
maaltijdlevering, het wegvallen van juf Veronique. Doe zo voort!

5. Infopunt school
Geen puntjes
6. Varia

3

VERSLAG OUDERRAAD




nieuwjaarsreceptie 9 januari
Iedereen welkom, met partner
Doe-ouders niet vergeten uitnodigen!
Sofie H haar Indonesische collega zal komen koken, hapjes voor 8,5 euro pp.
Locatie: Surf
Inschrijvingen tegen ten laatste 27/12? HAALBAAR?
Carolien zou voor een uitnodiging zorgen.
input van vriend van Chris ivm bosje. Bomen moeten gerooid worden. Kapvergunning nodig en
bomen moeten aangekocht om ze te vervangen. Chris geeft Info door aan Carolien.

7. Werkgroepen binnen OR voor dit schooljaar
- 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
Donderdag 12 februari om 20 uur

Voor iedereen prettige feestdagen en een fijn 2015 gewenst!!
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