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1. Goedkeuring verslag 20/5.
Verslag goedgekeurd.

2. Nieuws vanuit de OR
Goedele wordt Doe-ouder.
Een bloemetje doet altijd deugd: er werd voor gezorgd.
3. Agendapunten:

3.1 Evaluatie
Klusjesdag:
Er is heel wat werk verzet. Alles waar we aan begonnen zijn, is afgewerkt.
Verhoudingsgewijs waren er meer leerkrachten dan ouders. Op de volgende klusjesdag zullen er
nochtans nog meer leerkrachten aanwezig zijn.
Veel positieve reacties op de uitgekuiste didactische kast.
Enkel de papa van Nina heeft geholpen. Verder waren er geen andere ouders die niet in de OR zitten, die
geholpen hebben.
De leerkrachten vonden dat beide data van de klusjesdagen nu wel heel dicht op elkaar lagen.
Vaderdag:
Aankopen (Versmarkt Oeselgem) waren duurder dan vorig jaar: volgend jaar uitkijken andere leverancier
(Delhaize Deinze?).
Een deel van de produkten wordt aangekocht en een deel wordt gesponsord. Het aandeel aan te kopen
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wordt steeds groter. Hierdoor zakt de winstmarge.
Er waren ook minder sponsors.
Veel inschrijvingen van de flyers; flyeren loont dus de moeite.
Vraag om ronde uit te breiden naar Kruishoutem. Op de flyer staat Astene, Deinze, Petegem, Zeveren en
Machelen.
Meenemen naar volgend jaar:
Voorstel om oproep naar sponsoring te lanceren via nieuwsflash.
Op zondagmorgen mogen er nog wat meer helpers zijn. Er waren 150 koeken te weining dit zorgde voor
een hectische toestand. 2 extra personen voorzien voor als er iets zou fout lopen.
Moet er wel nog samenwerkt worden met Oeselgem? Alles was duurder.
Volgend jaar voor de paasvakantie beginnen met de WG om bv offertes op te vragen.
Opbrengst: 2001 euro, dat is 300 minder dan vorig jaar (11 sponsors minder aan 30 euro/sponsor).
Dozen moesten aangekocht worden. Kleine pakketten zaten ook in nieuwe grote dozen: het lijkt alsof er
weinig in zit. Voor kleinere dozen kan eens gevraagd bij een bakker om dozen te sponsoren.
Oud-leerkrachten willen ook graag uitnodigingen ontvangen.

Fitweek:
Veel positieve reacties gehoord over de fitweek, veel ouders vonden het heel fijn om de kids af te zetten
met de leuke muziek op de speelplaats. Super coole muziek. Leerkrachten merken op dat het misschien
niet nodig is om op het afsluitmoment alle liedjes te tonen. Sommige kinderen haakten af.
Conclusie: voor herhaling vatbaar!

3.2 Status werkgroepen
Nieuwsflash:
Volgende nieuwsbrief met verslag van activiteiten. Daarna volgt nog 1 nieuwsflash om af te sluiten en
data van volgend jaar kenbaar te maken, en eventueel oproep te lanceren voor nieuwe leden. Goedele
zat ook in de redactie, het lukt wel met 2 mensen, maar andere mensen zijn ook welkom om mee te
werken aan de redactie. Opmerkingen mogen altijd doorgegeven worden.
Er worden 309 mensen aangemaild. Herinneringen aan activiteiten geven extra respons.
De lijst met emailadressen van dit jaar zal aangevuld worden met de nieuwe adressen. De adressen van
het 6e leerjaar worden behouden.
De klaslijsten worden behouden.
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3.3 Financiën
Break-even: ongeveer evenveel inkomsten als uitgaven dit schooljaar
Nog te betalen:
- Podiumbakken heeft (school heeft 1e deel betaald)
- Kosten klusjesdag moeten nog betaald worden (helft)
- Receptie 6de Lj
- Leren leren
Men vraagt zich af of het niet moment is, om iets zichtbaar te doen met het saldo dat al enkele jaren
op onze rekening geparkeerd staat.
Voorstellen: verder digitale borden aankopen, zandbak (kan het VTI dit doen, probleem is afdekken,
...), nieuw bos aan te planten, ..
In september werkgroep schooltuin samenroepen: plant je eigen boom....
Receptie 6e leerjaar: vorig jaar betaalde OR en deed school de catering. Voorstel om tussenin niet
naar Delhaize of andere leveranciers terug te brengen. Tussentijds zou misschien wat stock kunnen
opgeslagen worden.

3.4 Agenda volgend jaar
info avond voor alle ouders op school
spaghetti-avond
Nieuwjaarsreceptie
Winterwandeling
Receptie eerste communie
Quiz
moederdagactie ( 8/5/2016)
Klusjesdag
vaderdagactie

4/9/2015
21/11/2015
8/1/16
20/2/2016
1/5/2016
19/03/2016
4/5/16
21/05/16
12/6/2016

Andere activiteiten:
-

Infoavond
Dag van de leerkracht: 6 oktober
Naaiavond? Schilderschortjes indien school dit nodig vindt

4. Infopunt ouders

De wandeltocht voor Nepal  20 km voor de derde graad.: aangepast ondertussen naar 15 km: volledige
dag, ze stoppen 4 x.
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Vraag van ouders of de 3e kleuters weer de oversteek maken via de glijbaan naar de grote speelplaats. Er
zal iets georganiseerd worden, wat is nog niet duidelijk. Helpende handen mogen gevraagd worden.
Typcursus: typeplanet kost 136 euro – goede cursus. Chris stuurt mail vanuit de ouderraad met vraag
naar commercieel voorstel. De school krijgt hier wel veel vragen over. 62 lln in het vierde en 48 lln in het
5e.
Middagmaal blijft een knelpunt. Soms is er te weinig, zeker als je de kinderen aanspreekt. De school
bestelt al meer porties dan er kinderen een warme maaltijd nemen.

5. Infopunt school
Feedback schoolraad:
a. Bouwwerkzaamheden: dossier is in 2 delen opgesplitst. Daarom 3 bijkomende offertes
opgevraagd. Heeft vertraging opgelopen. Maar subsidiedossier nu ingediend. Hopelijk raakt
het nog voor het bouwverlof goedgekeurd. Als de werkzaamheden tijdens schooljaar zullen
plaatsvinden, er moet gewaakt worden over veiligheid.
b. Klasverdeling volgend jaar: 8 kleuterklassen, 9 leerkrachten aan ’t werk. Juf Eva doet
kleuterturnen + differentiatie.
Lager: 3 eerstes, 3 tweedes, 2,5 derdes (voormiddag in 3 klassen, in namiddag in 2 klassen), 3
vierdes, 2 vijfde lj + 8u differentiatie, 2,5 6e leerjaren. Er zijn meer lokalen nodig. Het
catecheselokaal zal full time gebruikt worden. Ook bibliotheeklokaal zal gebruikt worden.
Meester Johan zijn pensioen is aangevraagd: het is niet zeker of hij nog moet starten.
Nieuwe juf uit andere school van Deinze is mogelijk vervangster van meester Johan: juf Lien
Juf Sharon schuift naar 4e leerjaar. Juf Delphine doet differentiatie in 5e en 6e leerjaar.
c. Aanpassing schoolreglement: maximumfactuur verandert: 45 euro voor kleuters, 85 euro
voor lager.
d. Drankenbeleid wordt aangepast: enkel water meebrengen, vanuit school wordt melk
aangeboden. Een evenwaardig alternatief voor melk mag eventueel wel.
e. Volgens participatiedecreet is het verplicht een schoolraad te organiseren. Volgende op
maandag 21 september 2015

6. Varia

·
·

Lidgeld VCOV? 90 euro per jaar: Voorstel om te blijven betalen. Er zit wellicht ook soort verzekering
in.
NOBO: Deins uitstappenboekje voor kinderen: dit wordt voorgesteld op 23/06 om 18u in het
Brielpaviljoen. De ouderraad heeft ontslag genomen uit Nobo.
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·

·

leren leren: wij en zeveren-vinkt schieten nog over, Astene doet niet meer mee (+500 euro) – om de
2 jaar? wo 20 jan 2016 (rond 18u de zaal opendoen) begint om 19u. De spreker wil weten wat wij
zullen doen. Er kruipt veel tijd in communicatie met andere scholen.
Voorstel om het volgend schooljaar te laten doorgaan en doorgeven aan lln dat het maar om de 2
jaar meer zal doorgaan.
Vervanging voor back-up verslag Sofie: Dominique neemt over.

7. Ter info: de emailadressen
info@ouderraadshp.be (Sofie en Annick)
redactie@ouderraadshp.be (Els, Goedele, Lieve, Greet, Annick en Eva)
voorzitter@ouderraadshp.be (Sofie en Annick)
leden@ouderraadshp.be (alle OR-leden, zonder directie/leerkrachten)
doeouders@ouderraadshp.be (alle doe-ouders)
8. Data volgende vergaderingen

Zomervergadering: 27 augustus 2015
Eerste ouderraad: 16 sept 2015

TODO:
Tafels en stoelen bestellen voor spagetti avond bij technische dienst (Eva geeft aantallen door)
Mail Pieter emailadressen
VCOV betalen en contactgegevens aanpassen (ok)
Spreker leren leren verwittigen (Annick)
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