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1. Goedkeuring verslag vergadering 17/12/2014
2. Nieuws vanuit de OR
Hilde is terug!
Ontslag An Saye.
2 nieuwe doe-ouders: Laurie De Moor en Ruben De Zutter
Eva stopt definitief met de OR op het einde van dit schooljaar en gaat ook uit de ouderraad, maar
blijft doe-ouder. Nieuwe co-voorzitter gezocht.
3. Agendapunten:


Evaluatie
o Nieuwjaarsreceptie:
Lekker, voldoende als hapje, niet als volwaardige maaltijd. Zeer lekker.
Zaal was vol, akoestisch niet optimaal. Te warm.
Op school kwam signaal dat ze dat leerkrachten niet meer willen betalen voor eigen
receptie. In de toekomst willen zij dit anders.
Timing voor inschrijvingen in kerstvakantie is lastig.
o

Leren Leren:
Ging door in Astene. Het hele concept kost 500 euro. Iedere school betaalt mee in
functie van aantal leerlingen in derde graad. Dit systeem wordt aangehouden naar
volgende jaren.
De locatie wijzigt elk jaar.
Zeer interessant. Van onze school veel kinderen van 5e leerjaar. Aangenaam gebracht.
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o

Naai-avond:
Niet alles is genaaid kunnen worden.
22 vrouwen, 3 leerkrachten
3 projecten: vlaggenlijnen, kookschorten, knutselschorten. De kookschorten zijn klaar.
De vlaggetjes moeten nog op een lint gestikt worden. 3 schilderschortjes zijn klaar (van
de 15):
Was leuk. Vervolg om schilderschorten af te werken niet meer nodig, te weinig werk om
iedereen een hele avond aan het werk te zetten.
Was beetje chaotisch in het begin.
Er is animo voor jaarlijkse traditie.

o

Winterwandeling:
Heel leuke wandeling, leuke opdrachten. Gezellig. Concept met de kleuren viel in de
smaak.
225 deelnemers, minder Fillierskoffie gedronken. Misschien voor alternatief zorgen
volgend jaar. Gewone koffie voorzien?
Vuurkorven geven wel gezelligheid, maar zijn soms gevaarlijk.
Voor kleine kinderen begint de wandeling wat laat.
Geen tafels om aan te eten.

Verkeersveiligheid
o Avond VCOV:
Eva was aanwezig. Veel Deinze scholen aanwezig (vnl. Lagere scholen). De projecten die
lopend zijn vanuit overheid (Strapdag, ...) zijn bij onze school al bekend.
Er is zeer veel info meegegeven.
Thema blijkt moeilijk op heel veel scholen. Voorstel ludieke actie (bon of bonbon voor
goede en slechte parkeerders laten uitdelen door kinderen van 3e graad)
Burgemeester was ook aanwezig. Heeft het concept Fietsmobiel toegelicht. De stad wil
aan alle Deinse scholen alle mogelijke soorten fietsen gedurende een periode van 10
dagen ter beschikking stellen om te laten proberen.
Er is een conceptstudie lopende over de heleomgeving ‘Oostkouter’. In afwachting
daarvan wil de burgemeester geen dure ingrepen doen.
De wijkagent kan altijd gecontacteerd worden om te vragen om controles te doen.
o

Pimpen verkeersborden, fietsenparkeerplaats aan de schoolpoort
Het fietsenrek zal worden vastgevezen en er zullen biggenruggetjes zullen worden
bevestigd. De klassen hebben verkeersborden mogen pimpen.
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Een andere gevaarlijke situatie is dat mensen soms hun kinderen op de rijweg naar de
school stappen , ipv op het voetpad tussen het schoolgebouw en de parkeerplaatsen.



Financiën:
o Jaarbijdrage gezinnen via school?
School heeft deze via factuur kinderen al ontvangen – doorgestort naar ouderraad?
o Sintgeld (25 x 60 euro): nog te betalen aan de school
o

Ondertussen al ICT-aankopen? (3500 euro sponsoring door OR)
Er zijn al 5 laptops aangekocht. Nog 2500 euro over. Met dit geld zal de aankoop van 2
nieuwe smartborden bekostigd worden.
Er zijn verschillende offertes opgevraagd om de uitrol voor alle lagere schoolklassen te
kunnen doen. Een smartboard met klaswand kost ongeveer 4000 euro. Een
mimiosysteem kost ongeveer 1500 euro.



Status werkgroepen
o Nieuwsbrief staat klaar.
65% zou doorklikken naar de website vanuit nieuwsbrief.
Voorstel om in verslag over winterwandeling link naar goede antwoorden te voorzien.
o

Opstart WG moederdag: Griet VdA, Rebecca, Angie

o

Opstart WG klusjesdag (30/05): Chris, Tina, Tine, Nele P, Julie, Charlotte, juf Carolien

o

Opstart WG vaderdag: Bart, Anneleen, Lidy, Greet, Julie, Eva

o

Fitweek: Hilde, Nele P? week van 18 mei of eerste week van juni. Eerst Lieselot bevragen

4. Infopunt ouders


jammer dat het voorschot van de bosklassen op de schoolrekening staat vooraleer er communicatie over
de bosklassen is.
Openluchtklassen zijn hervormd. De groepen zijn kleiner geworden, is opgesplitst per leerjaar. Doorheen
de hele schoolcarrière wordt ook maar 2x keer meer op openluchtklas gegaan.
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Stel dat leerling ingeschreven is en uiteindelijk toch niet meegaat: wordt het geld dan terugbetaald? Juf
Carolien vraagt na.

5. Infopunt school
Werkzaamheden aan sanitair in de eetzaal zullen in de grote vakantie gebeuren.
Pedagogische studiedag: Een pedagogisch begeleider heeft tips en tricks meegegeven om schwung in de
klassen te brengen...
Federaal Agentschap Voedselveiligheid heeft audit gedaan. Het verslag was gunstig met opmerkingen.
Niet alle medische attesten waren er, het personeel moet beter opgeleid worden (moeten weten
waarom temperatuur meer dan 60 graden moet zijn/waarom ze de metingen doen), als er eens tijd is
moet een muur herschilderd worden. De kranen van de toiletten bij de leerkrachten moeten vervangen
worden door drukknoppen als ze eens kapot zijn.

6. Varia
-

Gekke carnavalweek is misschien iets te uitgebreid.
Werkgroep schooltuin komt terug samen. De ouders die zich in het verleden al opgegeven
hebben voor de werkgroep schooltuin, zullen terug worden uitgenodigd.
Wordt er in de klas soms gesproken over sociale media? Vb . Momio, Ketnetprofiel.? In het
5e leerjaar wordt daarover gesproken. In het 4e leerjaar wordt daar nog niks rond gedaan.

7. Ter info: de 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)
8. Data volgende vergaderingen
-

donderdag 2/04
woensdag 20/05
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