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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering :
Fluo-actie: er worden 2 stickers gegeven voor fluo en 1 voor het dragen van een helm (en niet voor
een fiets, kinderen kunnen bijvoorbeeld ook met een step naar school komen).
2. Nieuws vanuit de OR
Greet is bevallen van een zoontje, Jan- Arthur.
De papa van Hilde is overleden.
Er wordt voor een kaartje gezorgd.
3. Werkgroepen
- K&B evaluatie
Het was gezellig.
Er was weinig volk om klaar te zetten.
Alles is vlot verlopen, maar het was erg doorwerken voor de helpers.
Naar volgend jaar is 280-300 eters het maximum.
Meer waterijsjes nodig . appelsap was heel populair.
Aan het buffet na anderhalf tot twee uur stoppen met bediening. De stukjes waren heel klein.
Juf Charlotte geeft het adres van de Kaasboer. Hij brengt zijn eigen personeel mee. Te
vergelijken.
Er is nog geen zicht op de inkomsten.
Feedback van de school: de turnzaal was niet genoeg geveegd (druiven teruggevonden tijdens de
turnles) – betere afspraken ivm plaatsen afval (lege flessen/papier van de tafels) – misschien
volgend jaar extra laten poetsen op maandagmorgen?
-

Receptie 1ste communie
Mis om 10h30 (Ze zijn met 75, dus het zal wat langer duren) Om 11h30 wordt er afgesproken.
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Er zijn 9 helpers dit is voldoende.

-

Fluo-actie
Het enthousiasme bij de kinderen is enorm bekoeld. We gaan door tot aan de week van Sam de
verkeersslang.
Vanaf welk punt beslissen we welke kaarten we aanvullen? Wat doen we voor de kleuters?
De kleuterjuffen zouden het liever niet meer doen. De actie van de klas is al lang voorbij. Voor
de kleuters geven we geen kaarten meer mee.
Voor de lagere school zouden we bijplakken. Als ze op het tweede kantje zitten, dan plakken we
bij tot aan het serpentarium. Als ze voorbij het serpentarium zitten, plakken we vol.
De leerlingen die hun kaart komen bijplakken, mogen een kattenoog meenemen.
Volgend jaar moeten we deze actie in oktober beginnen (tot aan krokusvakantie). Er is hierrond
al een mail gekomen naar de school.
Aantal mensen aan de poort: 2 is voldoende. In nood lukt het zelfs alleen. Van in het begin
zorgen we dat het goed vooruit gaat op het kaartje. Ook de kleuters zullen direct betrokken
worden. Carolien schrijft in voor de actie van volgend jaar.

-

Nieuwsbrief:
Voorstel om foto met status van het bos elk seizoen in de nieuwsbrief op te nemen

-

Moederdagactie:
De briefjes komen goed binnen.
Er wordt nog een mailtje gestuurd voor helpers. Charlotte en Ilse willen wel helpen op
woensdagochtend.

-

Vaderdagactie:
Prijzen worden opgevraagd. De sponsors van vorig jaar worden nog gecontacteerd.
Er zijn ondertussen 2 nieuwe sponsors: Veko Houtwerk en ViaVélo.
Wijziging bestelsysteem: er kan cash en online met overschrijving betaald worden.
Er wordt opnieuw geflyerd in de omgeving; hiervoor zal nog een mail verstuurd worden.
Iedereen is nodig om te komen helpen op zaterdag/zondag.
Chris wil wel eens kijken op het sponsorblaadje opnieuw op te stellen. Dit werd gemaakt in
CorelDraw.

-

Klusjesdag (21 mei):
De werkgroep moet nog samen komen.
Klusjes: afdaken van het lager aan de onderkant afwassen, klussen ifv het schoolfeest, oprit van
de kleuters onkruidvrij maken, containerklassen afspuiten, zitkuil in bos, houten zitbanken
verstevigen en herstellen, kleutergang afwerken, berging vullen.
OR klus: kast OR opruimen
Een eerste vergadering op donderdag 28 april.
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-volgende vergadering: belangrijke data voor volgend schooljaar reeds vastleggen – mail sturen naar
werkbaarheid voor de ouders van de ouderraad. De datum voor de kaas- en
breughelavond/spaghettiavond werd wel al vastgelegd op 19 november.
Als OR moeten we goed nadenken naar volgend jaar wat we kunnen/willen doen.
Het is dit jaar moeilijk om aan helpers te geraken.
We moeten op zoek naar activiteiten die minder mensen nodig hebben.
Volgend schooljaar in het begin van het schooljaar in elke klas ons nog eens gaan voorstellen,
misschien kunnen we zo vers bloed aantrekken. (Niet enkel bij de kleuters langsgaan)
Mogelijkheid: lid zijn van de OR zonder naar de vergaderingen te gaan, maar wel aansluiten in
werkgroepen.
Het systeem van de doe-ouders werkt niet meer. Het lijkt alsof we veel doe-ouders hebben,
maar zo veel actieve leden hebben we niet meer.
Sofie en Annick stellen een enquete op naar OR-leden en doe-ouders. Zo krijgen we misschien
een beter beeld van welke activiteiten te doen zijn.
Heeft de OR herkenbaarheid naar ander ouders?
Bij de inkom van een activiteit een foto leggen van wat we al gerealiseerd hebben kan ook
motiveren.
4. Agendapunten:
OR als vzw: Annick en Sofie hebben een brief opgemaakt om aan het schoolbestuur te bezorgen: we
hebben ondertussen antwoord gekregen. Het schoolbestuur gaat ermee akkoord om de vzw van de
ouderraad onder de schoolstructuur op te nemen.
5. Infopunt ouders:
-Positief over het paadje naar de Palaestra.
-Infomoment voor nieuwe peuters (op een avond-een maand voor de inschrijvingen): een mama
vond dat ze redelijk koel onthaald was;ze vond het jammer dat er geen kleuterjuffen aanwezig
waren. Het kleutertje is ondertussen wel hier ingeschreven. Véronique houdt rekening met de
opmerkingen.
-De dag van de aanslagen: Jammer dat de kinderen niet meemochten naar de Brieltuin. Deze
richtlijnen kwamen van hogerhand uit. Na 5 uur stond er niemand meer aan de poort. Op dat
moment zat iedereen in de opvang. Op dat ogenblik was het de verantwoordelijkheid van de
opvang.
-Zwemlessen: 1e leerjaar is gemiddeld 1 keer per maand gaan zwemmen (nov/dec en april/mei).
Veel vrijdagen zijn weggevallen. Er kan niet op een andere dag gezwommen worden. Voorstel:
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zouden de zwemlessen evt kunnen gegroepeerd worden? Zodat 1 leerjaar een paar weken na elkaar
kan gezwommen worden. Carolien legt dit voor aan de zwemmeester.
6. Infopunt school

7. Varia
Eetfestijn OR: zaterdag 19 november

8. TO DO
/

9. Data volgende vergaderingen
Dinsdag 31 mei om 20 h
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
Leren leren
Winterwandeling

08-01-16
20/1/16
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

Annick
Sofie L/Griet/Angie, Elisabeth, Lydie,
Nele
Julie, Hilde, Annick, Caroline,
Anneleen W.
Sofie H, Greet, Nele, Griet, Veerle,
Caroline, Annick, Katrien, Tine
Angie, Rebecca, Nele

2

Tine, Chris, Lieve

vaderdagactie

12-06-16

5

Julie, Anneleen V, Sofie H, Hilde, Els,
Greet, Fleur

21-05-16

school Leerne

samen met
leerkrachten

/
/
5
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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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