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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering :
OR als vzw: Anneleen W vroeg dit na: OR Leiepoort zit onder de schoolstructuur. We nemen eens
contact op met Dirk Segers – financieel verantwoordelijke. Rebecca geeft zijn gegevens door aan
Sofie.
Het schoolbestuur is er niet zo happig op omdat zij onze boekhouding moeten meenemen.
Annick en Sofie hebben een brief opgemaakt om aan het schoolbestuur te bezorgen.
OR in de meeste scholen zijn een feitelijke vereniging.
Sofie vraagt na hoeveel het kost om de statuten neer te leggen.
2. Nieuws vanuit de OR
Bart stapt uit de ouderraad en als penningmeester volgend jaar: wie wil dit overnemen?
De vacature staat open .
Dominique is vorige zaterdag bevallen van Stan (kleine broer voor Robbe): kaartje wordt voorzien.
3. Werkgroepen
- Winterwandeling evaluatie
Dit jaar was een regenwandeling . Het was wel heel leuk en mooi gedaan. Ook leuk dat er
binnen iets voorzien was.
De voorbereidingen zijn zeer vlot verlopen. Aanwezigheid van mensen was niet goed verdeeld
(shiften). In de voormiddag waren veel mensen om te helpen, maar door het weer kon er niet
veel gedaan worden. Tijdens de wandeling waren er helpers te weinig.
Doordat er op 2 locaties iets voorzien was, waren er mensen te weinig om dit te begeleiden.
Volgend jaar meer helpers voorzien. De doe-ouders waren uitgenodigd. Er was hier weinig
respons op.
Er was materiaal nodig uit de tijdelijke berging. Er was moeilijk aan te geraken. Volgend jaar is
dit probleem waarschijnlijk opgelost.
Opbrengst ongeveer gelijk met vorig jaar (500 euro).
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10 à 15 groepjes zijn niet komen opdagen, daardoor was er meer overschot.
De tocht was een 5-tal km lang.

-

Fluo-actie
Het loopt. We zijn aangenaam verrast door het enthousiasme.
Jammer dat het al vroeger klaar is.
Jammer dat er te weinig materiaal voor handen was om de kleuters bij de actie te betrekken;
De lijst bij de kleuters is al vol. Er zijn kinderen die met de auto komen die vol fluo hangen, met
een helm op. (om de kaart de vullen) De kleuters hebben geen echt doel. De kleuters kunnen
niet sparen voor een vrijkaart van een pretpark. Elke juf heeft er zelf een beloning aan
gekoppeld (zoektocht – filmpje)
Hoe is dit pakket eigenlijk besteld? Waarschijnlijk is dit automatisch verstuurd? Niemand weet
dit echt.
Er zijn nog 110 kaarten (162 kleuters). De directie mailt of er nog extra kaarten en stickers
kunnen bekomen worden.
Kunnen wij als OR iets aanbieden?
Voorstellen: juffen geven een lijst van de kleuters die echt in aanmerking komen. Kattenogen
hebben we nog om extra uit te delen.
Eindigen in week van Sam de verkeersslang ( 13 mei is einddag) en in die week kan iets extra
gedaan worden voor de kleuters.
Volgende vergadering evalueren. (kijken of we nog kaarten kunnen bekomen en of de OR nog
iets moet voorzien)
Jammer dat de kinderen die met de rang naar huis gaan, hun fluohesje en helm niet aandoen.
Zou er hier meer aandacht aan besteed kunnen worden?
De vraag van de kinderen kwam of ze geen extra punt krijgen als ze met de fiets komen. Fluo is
dubbel en helm is enkel. Soms telt de helm voor dubbele punten.

-

Kaas en breugel:
Nog helpers nodig voor bediening van het buffet – we moeten werken met bediening anders
wordt er teveel genomen door de mensen en gaat er veel naar de vuilbak.
Momenteel 255 inschrijvingen (153 volwassenen).
De voorbereidingen gaan vlot.
De vrijdagavond alles klaarzetten. Helpende handen nodig tussen 18h en 20h.
Sofie stuurt een drankkaart/prijslijst door.
Er is een overlap met de shiften. Dit zou moeten herbekeken worden naar volgend jaar toe.
Navragen bij Julie hoe het zit met de betalingen. Indien nodig wordt er nog een reminder
gestuurd.
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Kan de G-mail account veranderd worden van naam (Piet Petegem). Anneleen V bekijkt dit nog
eens Dit is ondertussen gelukt!! 
Op de avond zelf zijn er meer helpers nodig dan op een spaghetti avond.
Kan er nadien een enquête verstuurd worden over wat de ouders er van vonden: voorkeur kaas
en breugel of spaghetti?
-

Nieuwsbrief:
De volgende actie zal de moederdagactie zijn.
Zijn er foto’s van de winterwandeling? Die blijken er niet te zijn, mede omwille van het slechte
weer.
Een verslagje van de kaas- en breugel wordt voorzien.

-

Moederdagactie:
Alles komt in orde.
De speculoos wordt niet meer aangeboden (slechte ervaringen vorig jaar); in de plaats worden
suikerwafels met chocolade aangeboden.

-

Vaderdagactie:
ook binnenkort (in april) opstarten want vorig jaar was er te weinig tijd om offertes te vragen .
Er moeten nieuwe leveranciers gezocht worden. Vroeger ging dit via Delhaize Oeselgem. Vorig
jaar waren er veel te weinig koeken.

-volgende vergadering: belangrijke data voor volgend schooljaar reeds vastleggen

4. Agendapunten:
- Vzw ouderraad: brief naar schoolbestuur
- Financiën: voor de kleuters wordt het de zandbak, voor het lager worden het digitale borden
- ICT: een papa van een kleuter heeft 10 laptops geschonken. DANK U!!
- In de grote vakantie kan het tweede deel van het bos al gekapt worden.
Momenteel wordt er niet gespeeld in het bos; er liggen grote takken. Als die geruimd worden,
dan kan er in de lente wel nog in gespeeld worden. Er zal snel werk van gemaakt worden om dit
te doen met leerkrachten en ouders.
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5. Infopunt ouders:
- Er was reeds een instapviering voor de eerste communicanten. De meningen hierover zijn
verdeeld.
De pastoor was zeer goed, op maat van de kinderen. Het evangelie of de eerste lezing was niet
op maat van de kinderen. De deken wil dit niet aanpassen. Het is jammer dat de kinderen hier
niets van opnamen.
-

De school is aangeschreven door ‘Leefbaar Petegem’. Ze vonden het vreemd dat de school hier
traag reageerde. De school heeft eigen gesprekken met de burgemeester. Belangenvermenging
moet vermeden worden.

6. Infopunt school
- Werkgroep schoolfeest: er wordt weer een optreden gedaan. Er zullen 2 shows zijn. De
leerkrachten vragen alvast hulp voor die dag tijdens de eerste show.
Het zal doorgaan op 25 juni. Er is weer een combinatie met een bbq.
-

Erasmusproject: deze week zijn er leerkrachten naar Italië. Juf Nadine heeft een tussentijds
rapport opgemaakt. Er is een enquête afgenomen van de leerkrachten, dit wordt ook gedaan bij
de leerlingenraad en de leden van de OR.

-

Bouwwerken: alles wat opschuift is buiten de wil van de school. In de krokusvakantie was er
niemand van de firma te bereiken. Ze wilden komen op woensdagen tijdens schooldagen. De
school zag dit niet zitten; er is nu afgesproken om dit in de tweede week van de paasvakantie de
afbraak te doen. De week na de vakantie wordt dit opnieuw opgebouwd tijdens de schooluren.
Men had beloofd dat dit eind november af zou zijn. Het schoolbestuur regelt dit allemaal.

-

Er zal waarschijnlijk een deel van de omheining betaald worden (door het stadsbestuur?) , er
wordt een pad gemaakt naar de (nieuwe) Brieltuin en een verlaging aan de kant van de
Palaestra.

7. Varia
Nood aan een naaiavond: de leerkrachten hadden nog een paar projecten. Charlotte vraagt na of de
schortjes goed bevonden zijn. Caroline vraagt dit nog eens na bij het team.
8. TO DO
/
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9. Data volgende vergaderingen
Woensdag 20 april om 20h
(er wordt gekeken om volgende keer de vergadering op een andere dag te leggen)
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 ,
Dominique
Chris, Lieve, Fleur, Elisabeth

Samen met
leerkrachten

Nieuwjaarsreceptie
Winterwandeling

08-01-16
20-02-16

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

school Leerne

samen met
leerkrachten

/
5

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