Ouderraad 30.08.2016 - Leraarskamer - 20h
*Aanwezig: Elisabeth, Annick, Dominique,Tine, Nele , Lieve, Fleur, Hilde, Els, Rebecca, Angie, Sofie,
Chris

*Verontschuldigd: Anneleen V, Anneleen W, Greet, Julie, Lies

-Nakijken lijst leden ouderraad + corrigeren als je gegevens niet correct zijn
-Lies zal dit schooljaar niet echt actief kunnen zijn. Ze zal niet naar de vergaderingen komen, maar
wel nog aanwezig zijn op onze activiteiten.
-Mail naar de doe-ouders is verstuurd met de vraag of ze het nog zien zitten om mee te helpen
komend schooljaar.
*Infomoment in de klas op vrijdag 2 september:
Buiten wordt een standje gezet, flyer wordt uitgedeeld aan de schoolpoort + in de klas. Mensen die
met het flyertje komen en geïnteresseerd zijn, wordt een drankje (blauwe wijn of fruitsap)
aangeboden.
(www.drinkzz.com voor wie interesse heeft in de blauwe wijn ;-) )
Flyers liggen aan standje. Diegene die de uitleg doet in de klas, komt een stapeltje halen. Rebecca
zorgt ervoor dat de t-shirts in de leraarskamer liggen.
De mailadressen mogen aan Sofie en Angie gegeven worden (zij geven die door aan Pieter).
Uitleg OR in de klas: Sofie stuurt een leidraad door, zodat iedereen ongeveer hetzelfde zegt.
*T-shirts OR:
Iedereen doet zijn eigen t-shirt mee na de activiteiten en wast het zelf.
*Kastje OR vooraan de school:
Misschien moeten we die plaats meer uitbuiten. Hilde kijkt evt. voor een nieuw kastje. Rebecca en
Hilde bekijken hoe ze het kastje kunnen pimpen.
*Nieuwsbrief:
Nieuwe foto van de ouderraad (eerst volgende vergadering): Els vraagt of juf Charlotte dit wil doen.
Eerste nieuwsflash: oproep naar nieuwe leden met datum eerste vergadering + data nieuwe
activiteiten .
Formulier wie-is-wie: lijst moet aangepast worden + link wordt gemaakt in nieuwsflash oktober

*Varia:
-Indien flyers gemaakt worden: gelieve 2 logo’s (school + OR) er op te zetten.
-Nieuwe G-mail account is aangemaakt: Ouderraad.sinthendrikpetegem@gmail.com en hetzelfde
paswoord als de Piet.Petegem Gmail account.
-Indien de ouderraad onder de schoolstructuur kan vallen, kan de VZW van de ouderraad ontbonden
worden. Dit wordt verder opgevolgd.
- De directie heeft ons laten weten dat Paul Maes omwille van gezondheidsredenen niet langer de
info-avonden rond ‘leren leren’ zal organiseren. Misschien kunnen we op zoek gaan naar een
alternatief?
- De directie had graag alle OR vergaderingen van dit schooljaar vooraf ingepland. Dit om praktische
redenen. De voorgestelde data worden tijdens de volgende vergadering doorgegeven.
*Volgende vergadering:
Donderdag 15 september 20u00 in de leraarskamer

