AGENDA OUDERRAAD
15/09/2016

1. Aanwezigheden:
Sofie, Angie,Lieve, Kris, Melissa, Nele, Els, Fleur, Kathleen, Anneleen, Kristof (directie), Véronique
(directie), juf Ilse, juf Charlotte, Griet, Tine, Dominique, Nathalie, Deborah, Anneleen W, Elisabeth,
Rebecca, Annick
Verontschuldigden: Hilde, Tom
2. Goedkeuring verslag 30/08
3. Nieuws vanuit de OR + Verwelkoming/voorstelling nieuwe leden
Nieuwe gezichten: Melissa, Kathleen,Nathalie, Deborah. WELKOM!!
4. Ledenlijst laten rondgaan en laten aanvullen door nieuwe leden

5. Agendapunten
- Taakverdeling
- Groepsfoto
- Werkgroepen
*Dag van de leerkracht: Er is reeds een mailtje gestuurd.
Er worden ouders gezocht om toezicht te doen op de speelplaats ’s ochtends. (in orde)
*Kaas en breugel: concept is niet gewijzigd.
Flyers zaten al in de boekentas. Prijzen zijn beetje gewijzigd: 2 euro extra voor volw en 1 euro
voor kinderen. Aperitief is geschrapt in de prijs.
Er is een tombola voorzien ( 3 euro per bonnetje en 2 voor 5 euro). Er zijn 25 prijzen voorzien.
Mochten er nog mensen prijzen hebben, dan zijn ze nog steeds welkom. De blauwe wijn gaat
ook in de tombola 
Op vrijdag wordt alles klaar gezet. Dan zullen er extra handen nodig zijn. Mail wordt nog
verstuurd.
Véronique stuurt de uitnodiging door naar de oud-leerlingen.
*Winterwandeling: Griet doet ook mee met de werkgroep.
*Eerste communie: 20 mei (op het moment zelf 10-tal mensen nodig)
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*Klusjesdag: voorstel van het schoolteam  1 begin juli en 1 eind augustus, de klusjesdag in mei
komt voor de leerkrachten wellicht te vervallen omdat er eind augustus dan onvoldoende
leerkrachten zijn. Verschillende ouderraadleden betreuren dit omdat de samenwerking ouders –
leerkrachten dan wegvalt. In augustus helpen is moeilijk voor de ouders omdat de klusjesdag dan
in de week valt.
Voorlopige data klusjesdagen: (6 mei en) 3 juli.
In augustus speelplaats vegen, fietsenstalling vegen, onkruid wieden,… school startklaar maken.
Voorstel om de klussendag in augustus in het weekend leggen, zodat er meer ouders kunnen
komen ?
*Vaderdagactie: Graag nog wat extra mensen in het werkgroepje  Greet, Nathalie en Deborah
*Nieuwsbrief: Eerste nieuwsflash is al verstuurd, een tweede is op komst
Aandachtspunt voor leden van werkgroep dag van de leerkracht : graag wat foto’s maken.

Graag de documenten van de werkgroepen zo veel mogelijk op de g-mail account zetten.

*Werkgroep bos: wordt opnieuw opgestart in november. Een officiële sluiting van het bos staat
zeker op het programma
*Typplanet: in samenwerking met de Driessprong. Annick volgt dit verder op.
*Website: Tine krijgt de kans om dit te leren via haar werk. Als de website kan vrijgegeven
worden dan zou Tine dit willen mee opnemen. De vraag wordt doorgespeeld naar Pieter.

werkgroepen

Data

#pers

wie?

Dag van de leerkracht
Kaas en Breugel

05-10-16
22-10-16

Info

3
5

Winterwandeling

04-02-17

5

Greet, Dominique, Angie, Fleur
Annick, Anneleen W, Hilde, Sofie H,
Julie
Nele, Greet, Anneleen V, Lidy,
Elisabeth, Griet.
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moederdagactie
Receptie eerste
communie
Klusjesdag

10-05-17
20-05-17

vaderdagactie

11-06-17

06-05-17

2
10
samen met
leerkrachten

Angie, Rebecca, Nele

2

Lieve, Chris, Tine

5

Anneleen V, Sofie, Hilde, Elisabeth,
Deborah, Nathalie, Greet
Els, Lieve
Kris, Kathleen, Anneleen W

Nieuwsbrief
Fietsenstalling

6. Evaluatie info-avond 02/09
De blauwe wijn was niet slecht .
Welkom aan de 4 nieuwe leden!!
Herkenbaarheid en zichtbaarheid was heel goed.
Dit jaar hebben we veel doe-ouders erbij.
7. Financieel overzicht
Lieve geeft uitleg bij het financieel verslag
Onze werking zal veranderen: de OR komt onder de structuur (VZW) van de school. Onze VZW
wordt vereffend. Lieve zit nog eens samen met de boekhoudster van de school.
Als je facturen of bonnetje binnen geeft bij Lieve, graag de activiteit erbij noteren.
Facturen mogen gemaild worden of in het bakje van de OR gestoken worden.
8. Bestemming budget OR schooljaar 2016-2017
Beslist om samen een groot project te realiseren – heel zichtbaar: een uitbreiding van een overdekte
fietsenstalling.
Op de leerkrachtenvergadering kwam de vraag hoe het dan zou zitten met de investering in de
borden. Vorig jaar is er hierover g een beslissing gekomen vanuit de school. Smartboard: 5000 euro.
De OR bekijkt of dit ook nog kan.
119 fietsen en 12 steps vandaag: de school is al van vorig jaar bezig met prijzen op te vragen van
grondplaat – afdak. De zijwanden komen open (evt met plexi – voor slagregen).
Werkgroep fietsenstalling: om zaken te beslissen en mee te helpen met de plaatsing (Kris, Anneleen
W, Kathleen). Kris probeert de klusjesman te bereiken en verder af te spreken.
Voorstel sponsoring vanuit de OR:
Een grote som voor de fietsenstalling, zelfde budget van vorige jaren voor Sinterklaascadeaus, een
bedrag voor het lager en eenzelfde bedrag voor de kleuters, sponsoring voor aanleg tweede gedeelte
bos, financiering recepties.
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Tijdens de vakantie is de draad verplaatst, de fietsenstalling blijft waar ze is. Achter het kleuterblok
kan er een afgesloten speelterrein (zandbak, tuinhuis) gecreëerd worden.
9. Infopunt ouders
-Verwarring plechtige communie en vormsel (3 juni op 10h00 en 16h30):
6 e leerjaar heeft brief meegekregen om te kiezen tussen 2 trajecten (plechtige communie of
plechtige communie+vormsel)
Plechtige communie als overgangsritueel rond 12 jaar (geloof staat minder centraal) 4-tal keer
samenkomen met eucharistie
Plechtige communie +vormsel: vormsel wordt gezien als voltooiing van het doopsel. Minstens 2
maal per maand naar de mis, groot engagement van kind en ouders.
Een vormselcatechist is in de klas geweest. Waarom er geen info avond is voor ouders  de
mogelijkheid bestaat om contact op te nemen met het decanaat.
-Voorstel van een ouder: wil school meedoen aan project 1 mile a day?
Tussen de lessen door worden de kinderen aangemoedigd om te gaan lopen of te wandelen (1,6 km
per dag) De Finse piste kan hiervoor gebruikt worden (2 rondjes) Er kan promotiemateriaal
aangevraagd worden hiervoor. Er waren al een paar leerkrachten enthousiast.
-Veiligheid fietsers aan de schoolpoort: Aanrijding tussen achteruitrijdende auto en fietser.
Voorstel: stukje straat aan de schoolpoort een fietsstraat maken (auto’s mogen fietsers niet inhalen,
auto’s blijven wel welkom) Politie wil extra sensibiliseren.
De kinderen mogen op het paadje rijden als ze de staat inrijden.
Dit kan aangekaart worden op de verkeerscommissie. De school kan dit best zelf ook eens
aangeven. Misschien ook doorgeven aan Rutger De Reu.
-Paadje achteraan: het paadje zal betegeld worden.
-In het begin van het schooljaar veel waveboarders ‘s ochtends. Dit is al aangekaart met de
kinderen.

10. Infopunt school
-Princiepsakkoord van Agion voor de dakwerken. Nieuwe roofing en dakwerken (lagere school) in de
herfstperiode zal dit uitgevoerd worden.
-Binnen twee jaar: turnzaal vernieuwen, ramen vernieuwen
11. Varia
12. Ter info: de emailadressen
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info@ouderraadshp.be (Angie en Sofie)
redactie@ouderraadshp.be (Els, Lieve, Angie en Sofie)
voorzitter@ouderraadshp.be (Angie en Sofie)
leden@ouderraadshp.be (alle OR-leden, zonder directie/leerkrachten)
doeouders@ouderraadshp.be (alle doe-ouders)

13. Data vergadering dit schooljaar:
Ouderraad 2: ma 10/10 20-22u
Ouderraad 3: di 22/11 20-22u
Ouderraad 4: do 19/01 20-22u
Ouderraad 5: wo 22/02 20-22u
Ouderraad 6: ma 24/04 20-22u
Ouderraad 7: di 30/05 20-22u
Ouderraad 8: do 22/06 20-22u
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