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Aanwezig

Angie
Anneleen
Annick
Bart
Chris
Dominique
Els VD
Elisabeth
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x
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x
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Greet
Griet V
Hilde
Julie
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Lies
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x
x
x
x
x
x
x
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Aanwezig

Pieter
Rebecca
Sofie H
Sofie L
Tine
Tom
Juf Carolien
Juf Veronique
Juf Charlotte
Juf Ilse

Verontsch.

x
verslag
Voorz
x
x
x
x
x
x

1. Goedkeuring verslag 28/8

2. Nieuws vanuit de OR
ontslag van Nele V (Chris zorgt voor de attentie)
Nieuwe leden:
Anneleen (mama van Amber en Thor (en Finn))
Caroline (mama van Phebe en Wout)
Fleur (mama van Eva)
WELKOM !!
3. Agendapunten:


Taken

- Kas: Bart
- Verslag: Rebecca/back-up Dominique
- LOK: Anneleen
-Schoolraad: Lieve


groepsfoto



Werkgroepen:
Van alle OR-leden worden verwacht dat ze meehelpen op de spaghetti-avond en de Vaderdagactie.
Het is ook leuk als elk ORlid in 1 werkgroep stapt, dan wordt het werk verdeeld over vele schouders.
– Per werkgroep worden de taken verdeeld, met minstens:
een werkgroepverantwoordelijke (die de werkgroep in gang trekt en houdt)
een communicatieverantwoordelijke naar de school toe
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een communicatieverantwoordelijke naar de ouders
een verslaggever/fotograaf voor een artikel in de nieuwsbrief + foto’s

werkgroepen
Dag van de leerkracht
Quiz

Data
06-10-15
12-12-15

Nieuwjaarsreceptie
Winterwandeling

08-01-16
20-02-16

Receptie eerste
communie
Spaghetti-avond

01-05-16

/

19-03-16

5

moederdagactie (
8/5/2016)
Klusjesdag

04-05-16

2

Julie, Hilde, Annick, Caroline,
Anneleen,
Angie, Rebecca, Nele

2

Tine, Chris, Lieve

vaderdagactie

12-06-16

5

Julie, Bart, Anneleen V, Sofie, Hilde,
Els, Greet, Fleur
Chris, Lieve, Fleur, Elisabeth

Werkgroep bos



21-05-16

Info

school Leerne

samen met
leerkrachten

#pers
3
5
/
5

wie?
Lydie , Greet
Tom, Sofie H, Rebecca, Lies ,
(Elisabeth)
Sofie L/Griet/Angie, Elisabeth, Lydie,
Nele

6/10/15 dag van de leerkracht
We voorzien opnieuw een ontbijt voor de leerkrachten, in de leraarskamer deze keer.
vorig jaar 13 helpers
35 leerkrachten
Lydie en Greet bestellen een ontbijtmand.
De datum wordt nog eens herbekeken. (vrijdag 2/10 of dinsdag 6/10)
Toezicht: Anneleen (di), Chris, Lieve, Annick, Fleur (vrij), Lydie, Greet, doe-ouders
*Werkgroep bos
Als OR willen wij graag meehelpen met de nieuwe bestemming van het bos.
Véronique zit samen met Bosgroep Vlaanderen om te kijken wat kan en niet kan.
Aanplanten zal waarschijnlijk gebeuren komend voorjaar of volgend najaar (afh van hoe snel de
bosgroep kan samen komen)
Ideeën: boom laten sponsoren
Chris, Lieve, Fleur, Elisabeth willen graag in deze werkgroep komen.
Nakijken voor plantgoed via Stichting Omer Watez (Voorzitters sturen deze gegevens door naar
Véronique)
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Man van Sofie H en Nele VM worden bevraagd of ze ook interesse hebben om de werkgroep te
vervoegen.


Naaiavond
Nog eens laten doorgaan? schilderschortjes kunnen nog afgewerkt worden.
Leerkrachten worden nog eens bevraagd door juf Charlotte en Juf Ilse of er nog zaken nodig zijn.



Klaslijsten
doorgestuurd

4. Evaluatie
/
5. Infopunt ouders


Ivm met de infoavond op vrijdag 4 september was het jammer dat het voor de 3 c klas niet zo
georganiseerd was dat we zowel bij de voormiddag juf als bij de namiddag juf eens konden gaan
luisteren. Uiteindelijk zitten ze bijna evenveel tijd bij de beide juffen. Juf Charlotte kon niets vertellen
van de vakken in de namiddag want ze kende de gebruikte methodes niet. Bv. van 19u tot 19u30
uitleg ivm werking in de voormiddag, en dan vanaf 19u30 aansluiten bij de andere klas? Is wel al
voorbij, maar misschien voor in de toekomst?
Er werd ook aangegeven dat het oudercontact alleen door Juf Charlotte zou gedaan worden. Is er
geen mogelijkheid om dit samen te doen met de andere juf? (zitten bijna evenveel tijd bij beide
juffen).
Het was de eerste keer dat op deze manier werd gewerkt. Er wordt over nagedacht hoe dit beter
georganiseerd kan worden.
Bij het oudercontact zal een mogelijkheid zijn om bij beide leerkrachten te gaan.



In het 4e leerjaar krijgen de leerlingen al het huiswerk op maandag mee om dan alles op vrijdag af te
geven. Dat is een goed systeem en het leert de kinderen plannen. Waarom wordt dit niet
doorgetrokken naar het 5e en 6e leerjaar?
Dit wordt deels doorgetrokken. Per dag worden soms zaken meegegeven die die dag aan bod zijn
gekomen. Dit is een beetje een voorbereiding naar het middelbaar toe.
Lessen worden wel ruim vooraf meegegeven.
Ouders merken een groot verschil tussen de werkwijze van het vierde en het vijfde.
Véronique neemt dit nog eens mee naar een personeelsvergadering.
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Mss een idee voor volgend jaar om een herinnering te sturen voor de openklas dag in augustus. Veel
ouders moeten in de zomernieuwsbrief gaan terugkijken wanneer en hoe laat. Ook doorgeven ad
school. Datum misschien op schoolwebsite zetten.

Er is al een evaluatie gebeurd in het leerkrachtenteam. De kinderen zullen reeds in juni kennis maken
met de nieuwe leerkracht. De ouders hebben hun contactmoment begin september (op de klasavond).
De lijsten zullen opnieuw in juni opgemaakt worden.


Éénrichtingsstraat: op woensdagnamiddag rijden nogal wat ouders-grootouders (die hun
kinderen brengen of halen van de dansles) uit naar de verkeerde kant.
Doorgeven aan Melissa of ze nog eens kan melden dat er éénrichtingsverkeer is in de straat.

6. Infopunt school
 Kalender wordt meegegeven met de nieuwsbrief van oktober.



Soepbar: tot 12 uur kunnen de kinderen die warm eten soep gaan halen op de dagen van de
soepbar. Dit wordt nog geëvalueerd.
Eetshiften: eerst leerjaar 1 – 2 - 3, nadien leerjaar 4 – 5 – 6.



November: 20 leerkrachten uit 7 landen komen onze school bezoeken (Erasmusproject
wiskunde) Deze leerkrachten gaan mee in de klas en leren de kinderen zaken aan. In maart
gaan een aantal van onze leerkrachten naar Italië en in mei een aantal naar Roemenië. (Wij zijn
trouwens 1 van de 5 Vlaamse scholen die uitgeloot zijn om deel te nemen aan dit project.)



25 juni schoolfeest en bbq



Bouwwerken:
sanitair van de kleuterspeelsplaats wordt vernieuwd, nadien toiletten in de eetzaal.
Toiletten in lager: alle kinderen zullen tijdelijk allemaal naar de jongenstoiletten of
meisjestoiletten gaan. Er wordt geprobeerd om deze werken zo veel mogelijk in de
kerstvakantie te laten doorgaan.

7. Varia


Info-avond VCOV ivm werking OR: 5/10. Sofie en Annick gaan. Nog iemand interesse om te gaan?



Typcursus, info over ev. groepsaankoop (Chris): Online :Typ Planet – kind zou binnen 33 uur
kunnen typen - dagelijkse oefeningen – interactief. Voorzitte OR Driessprong (Yves Eggermont)
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kon niet aan voldoende lln geraken voor een typcursus (95€/kind). Hij vroeg of wij interesse
hebben. Chris neemt hiervoor contact op. Brieven al meegegeven met de kinderen


Bestemming budget OR dit jaar (vorig jaar: 5000 euro)
Voorstellen?

–

Voorstel vanuit OR: Bewust van kansarmoede bij kinderen? Kunnen we iets voor hen doen?
Solidariteitsfonds oprichten– huiswerkbegeleiding organiseren – …
In ons schoolreglement staat vermeld dat je bij de directie terecht kan in (financieel)moeilijke
tijden. Huiswerkbegeleiding kan georganiseerd worden via het Rode Kruis. De school moet
aangeven of hier een draagvlak voor is.
Aanplant bos/ zandbak voor de kleuters
Turnzaal wordt aangepast: leerkrachten vragen nog nieuw materiaal
Uitbreidingsplannen van de school? Er is geen uitbreiding voorzien (beperkte speelplaats) , de
containers zullen op een andere school gebruikt worden indien het leerlingenaantal zal zakken.
o Wel extra afdak over de strook die loopt naar de fietsenstalling en nieuwe fietsenstalling
achter kleuterblok.
o Turnzaal, beglazing aan kant appartementen wordt aangepakt (schuiframen, isolatie),
ondergrond en turnzaal zelf zal aangepakt worden. ,…
Brief schoolreglement: in het begin van het schooljaar stond het schoolreglement niet online.
Verschillende ouders hebben dit formulier nog niet ondertekend omdat dit nog niet online staat.
Juf Caroline zal dit in het vervolg opnemen.
Volgende participatie avond rond mobiliteit: heeft school zicht op de verkeersstroom? Juf
Caroline volgt dit op.

–

–
–
–





8. TO DO

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

Donderdag 22 oktober om 20 uur
Dinsdag 1 december om 20 uur
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