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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
vraag vanuit de leerkrachten: is het duidelijk wat het infopunt ouders inhoudt? Zijn dit vragen vanuit
de OR of van 1 ouder.
Beide is mogelijk.
We proberen dit duidelijk te stellen in het verslag of dit een vraag is van een enkele ouder of van de
hele OR.
2. Nieuws vanuit de OR
/
3. Werkgroepen
- Dag van de leerkracht (evaluatie):
Ok van ons uit. De kinderen vroegen waarom de rode loper er niet was. De leerkrachten vonden
dit niet erg . De leerkrachten vonden het heel positief; het was op het gemak, lekker, tof.
Bedankt aan de OR namens het leerkrachtenteam.
Volgend jaar moeten we deze actie misschien duidelijk maken via het infobord. Dan is het
duidelijk waarom er geen leerkracht aan de poort bij de kleuters staat.
De kaart ligt op het leerlingensecretariaat.
- Boomplantactie:
Fleur, Chris, Nele VM waren aanwezig vanuit de OR.
De plannen voor de schooltuin, die al een hele tijd geleden ontworpen werden, zijn besproken.
Deze zijn nog steeds ok.
Het terrein is zo goed als klaar voor een heraanplant van het bos. Er hoeft niet gefreesd te
worden. Enkel de netels zouden nog eens weggedaan moeten worden met een bosmaaier en de
stenen –paaltjes moeten nog eens opgeruimd worden.
Lln 3e graad zullen het uitzetten en de gaten worden op voorhand geboord . Bomen planten op
23 nov of 30 nov (we hopen op een frisse, natte dag).
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Soorten bomen: haagbeuk, een eiksoort, berk, linde,..
Als alles aangeplant is, zal een officiële afsluiting georganiseerd worden (er zal dan niet meer in
het bos gemogen gelopen/gespeeld worden)
Bomen zelf: max 500 euro – grote bomen 250 euro – onderhoud: nog geen 200 euro/jaar
Quiz 12/12
De quiz is bijna opgesteld. Er zal nog mail verstuurd worden voor helpende handen de avond
zelf.
Muziekinstallatie van school ok; beamer ok; best frigo meevragen bij de brouwer.
Tegen eind volgende week flyers mee met de kinderen; nieuwsflash :aankondiging vlak na de
herfstvakantie, herinnering week nadien.
Nieuwsbrief
Nieuwsflash september: 69 procent geopend, oktober: 66 procent geopend

4. Agendapunten:
- Sponsoring OR aan school: budget 2015-2016
o Bos: +/- 1000
o Sint cadeaus: idem als vorig jaar (Voor elke klas 60 euro. (# klassen?; incl. sport en zorg)
o SMART bord: OR zal ook dit jaar 1 bord sponseren/school zal ook 1 bord aankopen
o Turnmateriaal: ?
o Zandbak: ?
- Vzw of feitelijke vereniging of ouderraad?
Onze OR is een aparte VZW. Elk jaar moeten we onze statuten neerleggen, belastingsbrief
krijgen en zelf verzekering nemen bij activiteiten.
Annick en Sofie bekijken zamen met Véronique of de OR kan aansluiten onder de vzw van de
school, zodat die administratieve lasten wegvallen en er geen aparte verzekering moet worden
afgesloten.
5. Infopunt ouders:
Infopunt ouders bundelt vragen voor de directie die door 1 of meerdere ouders aan de ouderraad
doorgeven werden of die door 1 of meerdere ouders tijdens de ouderraad vergadering gesteld worden.
-Wat zal gebeuren met de fietsenrekken (vraag 1 ouder)? De fietsen staan nu voor het fietsenrek (in
de regen).
De werkzaamheden zullen nog een paar weken duren. Tegen eind november zou dit opgelost
moeten zijn.
-Het poortje achteraan kan gewoon open gedaan worden (opmerking ouder).
Véronique heeft al contact genomen met Van Beversluys om dit euvel op te lossen. Op termijn zou
de volledige afsluiting achteraan vernieuwd worden.
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-Een aantal kinderen waren hun fietshelmen kwijt (opmerking ouder). Sommige helmen zijn twee
maanden nadien teruggevonden ergens in een hoekje. De helmen blijven vaak aan de fiets hangen.
Caroline vermeldt in de micro op de speelplaats dat leerlingen deze mogen meenemen naar de klas.
-Ouders vinden het niet fijn als klaslijsten voor reclame misbruikt worden (opmerking verschillende
ouders).
We vermelden dit nog eens extra in een nieuwsbrief. Volgende september vermelden we dit expliciet
in de mail met de klaslijsten.

6. Infopunt school
-Na de herfstvakantie komt er een delegatie uit andere landen via het Erasmusproject. Dit zal op het
einde van de week feestelijk afgesloten worden. Meer info in de nieuwsbrief.
-De toiletten van het lager worden rond de herfstvakantie afgebroken en er wordt een sanitaire
wagen voorzien (een 3-tal weken zal dit duren). Véronique volgt dit op.
-Soepbar is heel positief onthaald door de leerlingen (en de ouders!). De mensen van de keuken zijn
er eveneens enthousiast over. Dit wordt in de winterperiode zeker af en toe herhaald.
7. Varia


VCOV: vergadering geweest/ledenlijst geüpdatet

8. TO DO


Tafels en stoelen bestellen vr spaghetti-avond

9. Data volgende vergaderingen
Dinsdag 1 december om 20 uur
10. Werkgroepen

werkgroepen

Data

Dag van de leerkracht
Quiz

06-10-15
12-12-15

Werkgroep bos

Info

#pers

wie?

3
5

Lydie , Greet
Tom, Sofie H, Rebecca, Lies ,
(Elisabeth)
Chris, Lieve, Fleur, Elisabeth

Samen met
leerkrachten

Nieuwjaarsreceptie
Winterwandeling

08-01-16
20-02-16

Receptie eerste

01-05-16

school Leerne

/
5

Sofie L/Griet/Angie, Elisabeth, Lydie,
Nele

/
3
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communie
Spaghetti-avond

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

21-05-16

samen met
leerkrachten

11. 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)
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