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1. Goedkeuring verslag vergadering 12/02/2015
2. Nieuws vanuit de OR
Lidy zal de rest van het jaar minder actief kunnen zijn, maar volgend jaar vliegt ze er terug in. Ze wil
via mail wel nog op de hoogte gehouden van de Vaderdagactie.

3. Agendapunten:


Financiën:
o Update?
o Afrekening Leren Leren: we zijn nog afwachtende
o Bijdrage school
Bart was niet op de vergadering. Voorlopig nog geen update gekregen. Afrekening van
sinterklaas is nog niet gebeurd.



Helpers voor receptie eerste communie (3/5 10h30)
Afspraak rond 11h.
De school zet alles klaar en ruimt de zaal weer op.
De leden van de ouderraad komen helpen bedienen en glazen afwassen. De doe‐ouders zeker
mailen hiervoor. (Annick stuurt mail)
Helpers uit de OR: Anneleen, Greet, Annick, Laurie, Lieve
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Status werkgroepen
o

WG moederdag: Griet VdA, Rebecca, Angie
o De bestelbrieven zijn uitgedeeld. Bestellen kan tem vrijdag 24/04.
o Assortiment is uitgebreid met speculoos en frangipane. Prijs is hetzelfde
gebleven. Afhaling van de koeken op woensdag 06/05 ’s ochtends of op
dezelfde dag meegeven met de kinderen
o Voor de avond van het klaarzetten van de bestellingen geen extra hulp nodig
o 1 helper op woensdagochtend 06/05 van 8u tot 8u30 : Eva en Charlotte
Brief was vroeg; positief: voor de vakantie
Zeker nog reminder sturen op het einde van de paasvakantie (redactie)

o

WG klusjesdag (30/05): Chris, Tina, Tine, Nele P, Julie, juf Charlotte, juf Carolien, juf
Priscilla
Dit moet nog opgestart worden. Nele maakte een doodle op:21/4 vergadering
Vragen van de school: takken verhakselen , bos opkuisen, fietsparkeerplaatsen, verf
vernieuwen op de speelplaats, didactische kast uitkuisen , prikborden verder bekleden

o

WG vaderdag (14/06): Bart, Anneleen, Lidy, Greet, Julie, Eva
Opstart na de paasvakantie
Vrijwilligers kunnen zich nog steeds aanmelden !

o

Fitweek: Hilde, Nele P
Lieselot is aangesproken door Hilde.
De leerkrachten waren heel enthousiast over de fitweek. De data liggen nogal moeilijk.
Zou de laatste week van juni evt een optie zijn? Een gezonde week zou hieraan
gekoppeld worden. Hilde polst bij Lieselot of dit lukt voor haar.
De fitweek gaat sowieso door.
Als de datum vast ligt, dan wordt er voor de maandag opnieuw een podium besteld
(minder groot dan vorig jaar‐een 8‐tal bakken) (! evt. op zondagavond opzetten)
De ouders iets vroeger briefen dat ze op vrijdagavond kunnen komen kijken: nieuwsflash,
de school zet dit ook in de nieuwsbrief.

o

Verkeersveiligheid: pimpen? Actie?
De verf voor de fietsparkeerplaats is besteld; de kinderen hebben een ontwerp‐slogan
gemaakt. Een 4‐tal leerlingen werken dit verder uit. In de week van Sam de
verkeersslang wordt dit geschilderd.
De wijkagent wordt aangesproken om samen te werken.
Een fietssuggestiestrook zal eens uitgetekend worden in krijt.
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4. Infopunt ouders
*Ik vind het jammer dat mijn zoon slechts 1 dag per week mag/kan voetballen op de speelplaats.
Hij speelt heel graag voetbal en zou liefst elke speeltijd de kans krijgen om te spelen.
Kan daar een oplossing voor bedacht worden?
Kan er bijvoorbeeld niet gevoetbald worden op het grasplein rechts van de schoolgebouwen?
Er wordt reeds flexibel gezocht naar oplossingen om de speelplaats te organiseren.
Op een andere plaats kan er niet gevoetbald worden, omdat er geen extra toezicht is.
Niet alle kinderen willen altijd voetballen. Er moet ook nog plaats zijn voor de andere kinderen die
andere spelen willen doen.
Dit item is voorgelegd aan het leerkrachtenteam. Er zijn in het verleden al verschillende oplossingen
gezocht en uitgeprobeerd.
Een deel van het bos is opgeruimd. De kinderen vinden het superleuk om te spelen in het bos. Er is
ook een beurtrolsysteem opgesteld om iedereen de kans te geven om eens in het bos te kunnen
spelen. Bij regenweer en hevige wind wordt er uiteraard niet in het bos gespeeld.
De dichtste berken tegen de containerklassen zullen waarschijnlijk verwijderd worden.
Het dennenbos zal op termijn gerooid worden en opnieuw aangeplant worden.

*Wanneer komen de resultaten van de kangoeroewedstrijd?
Tegen eind mei wordt dit verwacht; meestal komt dit wat later door.
5. Infopunt school
*De klas van juf Nadine heeft meegedaan aan een gedichtenwedstrijd. Arno zijn gedicht zal
gepubliceerd worden. Juf Caroline zal dit nog eens vermelden aan de micro.
*De inschrijvingen voor de kleuters zijn achter de rug. Er zijn nog 6 plaatsen over.
Per geboortejaar kunnen 44 kleuters ingeschreven worden; in de lagere school kunnen er 48
leerlingen ingeschreven worden.
*Er wordt geprobeerd om opnieuw in juni de klassenverdeling door te geven.

6. Varia
‐
‐

WG winterwandeling wandelt de WW op 26/4 15u. Iedereen welkom. (zonder catering ;‐))
De jongste dochter van Anneleen vindt dat de school te veel gesloten is (2e kleuterklas) 

7. Ter info: de emailadressen
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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
‐

woensdag 20/05 20h
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