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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering : geen opmerkingen
2. Nieuws vanuit de OR
/
3. Werkgroepen
- Quiz evaluatie:
Er waren 17 ploegen ingeschreven, 16 ploegen kwamen opdagen. Er is de indruk dat de meeste
ploegen er kwamen door leden van de OR, weinig respons van buitenaf. Het online inschrijven is
vlot verlopen. Een Quiz organiseren is echter wel heel veel werk en bracht 650 € op. Nagaan of
we dit volgend jaar terug organiseren ofwel afwisselend met een tweedehandsbeurs (die door
de taartenverkoop +/- 800 € opbracht en minder werk geeft)
Andere ideeën: inkom verhogen naar 20 € per ploeg ipv 15 €, meer flyeren, ook bij quizen die
voorafgaand aan de schoolquiz worden georganiseerd om zo meer ploegen aan te trekken.
Mee te nemen naar een volgende organisatie: meer mensen aan de bar nodig. Nu waren er 2 à
3 personen en dat was te weinig. Indien er meer ploegen zouden inschrijven, mss een betere
geluidsinstallatie voorzien. Door de verschillende soorten bier, moest er tussentijds veel
afgewassen worden (zonder afwasmachine voor de geluidshinder)
- Nieuwsbrief:
Op 01 feb wordt er een nieuwe nieuwsbrief uitgestuurd met een herinnering voor de
winterwandeling en een verslag van leren leren.
Op alle documenten die van de OR uitgaan moet het logo van de school en de OR staan. Dit is
terug te vinden op de gmail-account.
- Winterwandeling:
De organisatie is nog volop bezig. Er zijn wel nog twee paar helpende handen nodig voor de dag
zelf. Er zullen ook uitnodigingen rondgaan op de school van Leerne om zo nog wat meer volk
aan te trekken.
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Kaas en breugel:
De spaghetti-avond zal vervangen worden door een kaas en breugel
Dit geeft minder werk aan opbouw
Er wordt geen dessert meer voorzien, wel ijsjes voor de kinderen
Er kwam een voorstel om eventueel ook hotdogs te voorzien.
Leren leren evaluatie:
De opmerking kwam dat er wat luidruchtige kinderen waren, maar dit was blijkbaar niet meer
dan andere jaren en snel onder controle.
Volgende afspraak is op 24/01/2018

4. Agendapunten:
- Vzw ouderraad? Status?
De status van de OR (meegaan binnen de schoolstructuur) werd door de directie besproken met
de scholengemeenschap. Er kwam een negatief antwoord. Er is geen enkele school binnen de
gemeenschap waar dit reeds zo is en dit brengt voor de boekhoudkundige te veel werk met zich
mee. Er wordt nog eens navraag gedaan bij het VCOC om te zien wat de mogelijkheden zijn.
Het voordeel om binnen de schoolstructuur te vallen is dat er geen afzonderlijke verzekering
moet voorzien worden en dat de statuten niet moeten neergelegd worden
- Financiën overzicht:
Inkomsten dit jaar: 700 € via gezinsoudsten en 650 € van de quiz
Uitgaven dit jaar: 1680 € Sintgeschenken, 350 € fluohesjes, 520 € bos en 520 € leren leren
Voor het budget dat naar de school zou gaan was voorzien voor een zandbak voor de kleuters en
IT-materiaal voor het lager. Echter de IT loopt niet zo vlot en de school wil dit eerst
nakijken/evalueren.
Andere mogelijkheden om budget uit te geven moeten eerst nog nagekeken worden omdat er
veel via subsidie-dossiers gaat.
- Bosgroep: volgend jaar wordt de andere kant van het bos aangepakt maar eerst moet er een
nieuwe omheining komen met Paleastra.
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.

op het einde vorig jaar waren er opmerkingen ivm het verdelen van Kerstkaartjes in de kleuterklassen.
Dat dit toch zowel voor de juf, die al die kaartjes in de juiste boekentas moet steken, alsook voor de
ouders die de kaartjes moeten schrijven...veel werk is. Ik weet niet hoe de kleuterjuffen hier over
denken? Kan dit verboden worden? Als kleuters echt kaartjes willen geven, dan geen verdeling via
school? De lagere school kinderen kunnen zelf schrijven en zelf de kaartjes uitdelen...
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Er kan inderdaad gekeken worden om dit te verbieden (mss enkel voor het kleuter want de kinderen van
het lager kunnen de kaartjes zelf uitdelen) Er komt een vermelding in de nieuwsbrief.
Als ouder vernam ik van mijn dochter dat er niet genoeg eten was op 4/1. Er was enkel nog een beetje
rijst over. Achteraf hebben ze nog wat vol au vent uit de lerarenkamer gekregen. Dit is jammer genoeg
niet de eerste maal.
Ik begrijp dat het organisatorisch niet altijd gemakkelijk is om alles in goede banen te leiden maar als
ouder verwacht je dat je kind ’s middags een deftige maaltijd krijgt.
Gelieve dit na te gaan en eventueel te bespreken met de verantwoordelijken en of traiteurdienst.
Deze mail werd reeds vanuit school beantwoord. Er werd al meerdere malen melding gemaakt dat er
soms te weinig eten is. Dit wordt opgevolgd vanuit de school. Er wordt al 20% meer geleverd dan
normaal. Reden kan ook zijn dat er geen soep wordt gedronken vooraf en dat kinderen om 12h40 echt
wel grote honger hebben. Het initiatief van de soepbar wordt daarom ook goed opgevolgd en wordt mss
uitgebreid. Andere optie is om grotere porties voorzien met een meerprijs

- Kan er vanuit de directie gevraagd worden aan alle ouders om het poortje achteraan en de zone
errond enkel voor fietsers en voetgangers te reserveren? Het gebeurt nu meer en meer dat er ook auto's
tot aan het kleine poortje rijden (voorbij de kinderopvang van de Brieltuin), de kinderen afzetten en zich
dan keren om terug weg te kunnen rijden. Vooral het keren is bijzonder gevaarlijk. Al die kleine
fietsertjes worden heel slecht gezien door de automobilist die zich aan het keren is. Bovendien hebben
ook vele automobilisten haast en kijken ze niet zo goed uit.Het zou fijn zijn mocht deze toegang echt
auto-vrij kunnen blijven, voor de veiligheid van de kinderen. Mochten ouders er toch voor kiezen om de
kinderen langs daar af te zetten, kan gevraagd worden om dit op de parking van de Palaestra (of voor de
kinderopvang en voor het verkeerskussen) te doen.Kan de directie zich hier in vinden?
Er komt een vermelding in de nieuwsbrief om niet meer door te rijden en te keren, maar om de parking
van het zwembad te gebruiken. Op 16/02 zit de directie samen met Peter Coppens (openbare werken).
Dan kunnen een aantal mogelijkheden besproken worden: drempel, zebrapad,...
Chris is door 3 ouders aangesproken omtrent de fietsenstaling die tijdelijk gebruikt wordt als bergruimte.
De fietsen staan buiten, in de modder en gras. Als we de mensen willen stimuleren om te komen met de
fiets zou er toch minstens een hok mogen zijn. Ik weet dat dit een oud zeer is, het is nu de moment om
daar werk van te maken.
Op korte termijn: fietsenstalling vrijmaken (materiaal in oude wc ruimte of passage naar oude wc
ruimte?)
Op langere termijn nieuwe fietsenstalling op de voorziene plaats aan het eind van de nieuwbouw.
Verder kreeg ik ook de opmerking van de toegankelijkheid naar het poortje achteraan. Er is een hoge
borduur en geen toegangsweg. Ik ben bereid aan het stad een verlaagde borduur aan te vragen via de
schepen van OW.

De fietsenstalling is volledig afgesloten omdat hier gereedschap instaat gedurende de werkzaamheden
aan het sanitair. Een gedeeltelijke afsluiting was niet mogelijk. De werken hebben vertraging opgelopen,
maar zouden nu na de krokusvakantie afgerond moeten zijn. Tijdens de vakantie worden de toiletten aan
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de eetzaal afgebroken en kan het materiaal naar daar verhuizen.
Wettelijk is het echter niet verplicht om een overdekte stalling te voorzien....
Een tip die wordt meegegeven is om de fietshelm aan de boekentas vast te klikken en die dan mee te
nemen naar de klas.
- De data voor de communie voor schooljaar 2016-2017.
Ik heb net een mail gestuurd naar school om de datum te weten voor de 1e communie en
blijkbaar zal dit pas vastgelegd worden op 28/04 met de deken. de ouders weten dit dan
maar pas in mei. Dit is echt wel laat: feestzalen/restaurants beginnen al een volle agenda te
hebben op de communie-datum. Kan dit niet vroeger?

De datum zal pas op 28/04 worden doorgegeven. Er zijn tal van verandering op komst ivm de communie
zodat dit niet vroeger kan worden doorgegeven

6. Infopunt school
-Op school staat een doos met materiaal voor een actie rond fluo in het verkeer met stempelkaarten
en spaakverlichting. Lieve, Anneleen W en FLeur kijken samen hoe hiervoor een actie kan worden
opgezet op korte termijn.
Er kwam ook de vraag of fluo sowieso zou kunnen verplicht worden. Dit wordt eens nagekeken door
de school
- de nieuwjaarsreceptie werd algemeen als zeer geslaagd bevonden- dankjewel aan de school!
7. Varia
/
8. TO DO
/

9. Data volgende vergaderingen
Woensdag 9 maart om 20h
Woensdag 20 april om 20h
10. Werkgroepen

werkgroepen

Data

Dag van de leerkracht
Quiz

06-10-15
12-12-15

Werkgroep bos
Nieuwjaarsreceptie
Winterwandeling

Info

#pers

wie?

3
5

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

Samen met
leerkrachten
08-01-16
20-02-16

school Leerne

/
5

Sofie L/Griet/Angie, Elisabeth, Lydie,
Nele
4

VERSLAG OUDERRAAD
Kaas en Breugel

19-03-16

5

Receptie eerste
communie
moederdagactie (
8/5/2016)
Klusjesdag

01-05-16

/

04-05-16

2

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

Julie, Hilde, Annick, Caroline,
Anneleen

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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