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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
2. Nieuws vanuit de OR
/
3. Agendapunten:
1. Financiën
Zie verslag Bart.
Dit jaar is er een groot bedrag uitgegeven aan ICT op school. Dit zal nog eens vermeld worden in de
nieuwsbrief van de school.
2. Evaluatie
Receptie eerste communie






Later afspreken zeker nog ok: 11.15u
Later drank uitschenken
servietten voorzien bij de boodschappen
Aantal helpers (10) was voldoende
Voorstel: ipv chips ook blokjes kaas, of zelfs nog gezonder: reepjes wortel voorzien??

Bestaat de mogelijkheid dat er andere familieleden kunnen aansluiten bij de receptie? evt met een
kleine bijdrage.
Als het goed weer is, is een receptie op het kerkplein ook wel leuk. ! Om de twee jaar is er wel
communie met Erasmus.
Iedereen 1 glas en nadien nog 1 keer bijvullen => mensen blijven niet hangen.
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Er was nog heel wat drank over; de school bestelt minder volgende keer.
Te bekijken volgend jaar.










Moederdagactie
Ongeveer 300 euro meer winst; meer bestellingen
Nieuw dit jaar waren speculoos en frangipane.
Bestsellers: vanillewafeltjes en frangipane
Sommige speculoosjes waren slap (Angie geeft dit door aan de leverancier)

Verkeersactie
Er is geen enkele bon uitgeschreven. Deze actie zal nog eens herhaald worden, maar dan zonder de
politie.
Het was wel een beetje jammer dat dit samen viel met de week dat er velen met de fiets kwamen.
Vandaar dat dit een paar keer zal hernomen worden.
Link om in te schrijven voor info avond toekomst wijk oostkouter:
http://www.deinze.be/infomoment‐over‐wijk‐oostkouter‐op‐27‐mei‐infoavond‐oostkouterwijk.html

3. Status werkgroepen

Nieuwsflash:
Op di 26/5 wordt er nog een reminder voor de klusjesdag gestuurd.
Er is gevraagd aan Pieter om de flyer van de Vaderdagactie op de website te plaatsen. Als dit in
orde is, wordt de volgende nieuwsflash verstuurd.
WG klusjesdag (30/05): Chris, Tina, Tine, Nele P, Julie, juf Charlotte, juf Carolien, juf Priscilla
Al vrij veel helpers van de OR – er zijn al een paar doe‐ouders ingeschreven ook.
Er zijn nog geen andere ouders die ingeschreven zijn.
De vraag is gekomen of de mensen een verfborstel moeten meebrengen. De school zorgt
hiervoor.
Er worden broodjes voorzien. (juf Veronique DS) Laurence wil wel zorgen voor de bbq. De
aanwezige kinderen kunnen helpen met de groentjes
Nele P bekijkt de drank nog eens.
Indien iemand een bosmaaier kan meebrengen; er zijn al heel wat netels in het bosje. Deze
zouden gemaaid moeten worden.
Een kruiwagen en een schieter (nietjes) zouden ook nog van pas komen.
De grootste klus was het herschilderen van de speelplaats. De papa van Merel (4e lj) wilde dit
komen doen op een andere dag. Hij heeft hiervoor het juiste materiaal.
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WG vaderdag (14/06): Bart, Anneleen, Lidy, Greet, Julie
De taken zijn verdeeld. Er kunnen nog steeds sponsors bij ( 30 euro voor logo in blaadje bij het
ontbijt). Eerst checken bij Anneleen of deze personen reeds aangesproken zijn.
Flyeren: alle straten zijn verdeeld
!brievenbus aan school regelmatig checken
Vullen van de dozen: zaterdagvoormiddag 13 juni ‐10 uur (Eva M zorgt aansluitend voor
aperitief)
Dozen afwerken en verdelen: zondagochtend 14 juni – 7 uur
Anneleen stuurt nog een mailtje rond.
Fitweek: Hilde, Nele P
Gaat door tijdens de eerste week van juni (Team adventure kon niet anders)
Podium is geregeld (levering do 28 mei) Podium kan gezet worden op de klusjesdag.
Wat aangeleerd is in de fitweek wordt levendig gehouden en de laatste week wordt dit
opgerakeld in de gezondheidsweek (soepbar, wandeltocht, …).
Communicatie met de ouders via de nieuwsflash.
Op vrijdag 5 juni om 15h15 afsluit; de ouders mogen komen kijken.

4. Infopunt ouders

*Zou het mogelijk zijn een overzicht te krijgen van de openluchtklassen voor de volgende schooljaren (ook
al vragen gekregen van ouders buiten de ouderraad)
Juf Caroline zorgt hiervoor.
-Waarom gaan er minder openluchtklassen door?: de groepen werden te groot / financieel / sommige
ouders vinden het niet leuk..
Jammer voor de kinderen die nu in het 3e leerjaar zitten; voor hen is er niets meer in de lagere school.
Voorstel: sleepover (met fuif) voor het 6e leerjaar.
*Is er al duidelijkheid over het aantal klassen per leerjaar voor volgend schooljaar
Het ligt nog niet vast. Men is aan het puzzelen.
* Enige tijd geleden is het derde leerjaar te voet naar de bib geweest. Er waren toen schilderwerken aan
de palen van de verkeersborden. Dit was niet aangeduid met als gevolg dat er heel wat kinderen verf
hebben op hun mouwen. Verf die niet afwasbaar is. We hebben toen een briefje ontvangen dat er foto's
genomen werden en verzonden naar de firma van de schilderwerken. Er zou hierover nog verder nieuws
volgen. Tot op heden hebben we hier nog geen bericht van ontvangen?
De winterjas die ik toch op de groei koop voor twee winters is nu helaas een speeljas geworden.
Caroline volgt dit verder op met de zaakvoerder van het schilderbedrijf. Het is niet eenvoudig om die
persoon aan de lijn te krijgen maar er wordt niet opgegeven.
Het gaat over een 10 à 15 kinderen.
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*Graag had ik wel laten weten dat ik maandagochtend 4/05 nogal schrok toen ik op de kleuterspeelplaats
volle asbakken tegenkwam.
Deze waren blijven staan na de receptie van de communie? misschien een aandachtspuntje naar
volgende evenementen toe?
Dit was niet van de receptie want tijdens schoolactiviteiten mag er niet gerookt worden. Na de receptie
was de zaal nog verhuurd voor een feest. Waarschijnlijk een vergetelheid.

5. Infopunt school
Volgend schooljaar zal er als drank nog enkel melk aangeboden worden (brikjes in de kleuterklas en
flesjes in het lager).
6. Varia
*Sofie H ziet het zitten om Eva te vervangen volgend schooljaar.
* Véronique M heeft haar halftijds verlof aangevraagd voor volgend schooljaar. De directiefunctie wordt
dan halftijds opgenomen door Véronique en halftijds door Caroline.
*BBQ zal doorgaan op 27 juni. Er wordt nog materiaal van vroeger gevraagd (schriften, rapporten,…..)
*Er zal geprobeerd worden om de klaslijsten opnieuw voor de vakantie uit te hangen.

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

Woensdag 17 juni om 20 uur
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