VERSLAG OUDERRAAD

Vergadering 2 Ouderraad 10/10/2016
1 Aanwezigheden/verontschuldigden optekenen
Aanwezig: Sofie, Angie, Hilde, Debora, Tine, Dominique, Fleur, kathleen, Anneleen, juf Charlotte, juf
Ilse, juf Véronique, Bart
Verontschuldigd: Lieve, Annick, Els, Greet, Anneleen W, Nele, Elisabeth, Melissa, Christophe

2 Goedkeuring verslag 15/09
Geen opmerkingen op het verslag

3 Nieuws vanuit de OR
Geen nieuws

4 Agendapunten
4.1 Dag van de leerkracht – evaluatie
Het was lekker (originele koekjes – verschillende sapjes)
De ouders die op de speelplaats stonden vonden het ook leuk.
Voor herhaling vatbaar 
Volgend jaar stond de kaart een week vooraf in de leraarszaal, dit jaar was het maar de dag zelf.
Reminder naar volgend jaar toe.
De leerkrachten vinden het jammer dat ze niet allemaal rond de tafel kunnen. Dit is een praktisch
probleem, het team wordt steeds uitgebreid.

4.2 Typeplanet
25 inschrijvingen van SHP en 12 van de Driessprong (actieprijs van 99 euro)
Véronique heeft zich ook ingeschreven  . Zo krijgt ze ook een zicht op het programma.

4.3 Klaslijsten
Emailadressenlijst ontvangen, de klaslijsten zullen zo snel mogelijk opgemaakt en verstuurd worden.
Verschillende ouders vroegen hier al naar. Het komt in orde!
De adressen van de nieuwe ouders kunnen we misschien opvragen in juni.
De lijst van K12 wordt naar alle kleuterklassen meegestuurd, K12 krijgt de lijst van alle kleuters.
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4.4 Kaas en Breugel
Voorlopig 170 inschrijvingen. Vorig jaar waren er meer inschrijvingen (zou dit aan de prijs liggen?)
Oproep helpers: mail op komst
Vraag naar herfstmateriaal voor aankleding zaal.
Mail verstuurd naar oud-leerlingen: Véronique doet dit nog.
Mail is verstuurd naar genodigden: o.a. pastoor, pedagogisch begeleider, traiteur,…
Extra prijzen tombola: de blauwe wijn

4.5 WG Fietsenstalling
Grote fietsenstalling achter bestaande. Gedeeltelijk fietsenhok voor leerkrachten en containers in de
bestaande stalling. Paadje van aan palaestra tot aan nieuwe stalling. Er is nog geen kostenberekening.
De leerkrachten worden hierover eerst nog bevraagd. Er is een stuk open ruimte voor de kleine fietsjes
voorzien (brede banden). Er wordt gevraagd om 2 leerkrachten in de werkgroep . Kathleen gaat nog
eens naar de stad om na te gaan of er een bouwvergunning nodig is. Subsidiëring is misschien wel
mogelijk (via patrimoniumbudget).

4.6 Financiën en bestemming budget OR
Opheffing VZW: Er is contact geweest met de boekhoudster van de school, om de boekhoudkundige
verwerking van onze rekening in de boekhouding van de school te verwerken. De ouderraad blijft
volledig verantwoordelijk voor haar rekening.
Streefdoel : vanaf 1/1/2017 mee in de boekhouding van school
Voorstel sponsoring vanuit de OR: fietsenstalling, sintcadeaus, smartboard lager, zandbak kleuters, bos,
recepties.
Werkgroep bos: voorstel samenkomen op 24 oktober om 20h00.

5 Infopunt ouders
-

-

Bram DW (5e leerjaar) zit in de kinder- en jeugdjury van de bib. Van de 8 kinderen zijn er zeker 3
van onze school. Leuk dat de kinderen hier worden in gestimuleerd.
Juf Véronique vraagt eens na hoeveel kinderen er hun plechtige communie en/of Vormsel doen
dit schooljaar.
Oostkouterlaan / achterkant school fietsstraat? Voorstel is principieel goedgekeurd door de
gemeenteraad en wordt nu voorgelegd aan de verkeerscommissie. Als dit er komt, zal de politie
sensibiliseren. Ook de ouderraad zal dit extra duiden naar de ouders.
One mile a day? Er is nog geen personeelsvergadering geweest. De school is al ingeschreven op
de website en wacht op het promomateriaal.
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6 Infopunt school
-

Op 11 oktober zou de renovatie van het dak van start gaan. Er is vertraging bij het bedrijf. Er is
geen concrete datum afgesproken.
M-decreet: In het Buitengewoon onderwijs zijn er omwille van het M-decreet leerkrachten die
minder werk hebben. Zij kunnen naar het gewoon onderwijs om daar te ondersteunen
(waarborgregeling). De school diende hiervoor een aanvraag in. Voor de eerste periode (tot
herfstvakantie) is de school er nog niet bij. Vanaf de herfstvakantie zou er iemand extra (logo,
ergo, kine, leerkracht ASV) toegekend worden aan onze school (donderdag en vrijdag). Deze
persoon zal als co-teacher in 2 klassen komen (1 kleuterklas (23D-juf Priscilla) en 1 lagere school
(5C – juf Caroline/Delphine). In een andere periode kan een andere klas aan bod komen.

7 Varia
-

-

Alternatief leren-leren: Marina De Roover neemt de voorstelling over. Voorstel 24 januari 2018.
Sofie en Angie nemen contact op.
De grote voorleesweek (VCOV): 21-25 november. Ouders-grootouders komen voorlezen.
Interesse vanuit de school? Véronique wil dit wel eens vragen op de personeelsvergadering.
Verschillende ouders zijn wel bereid om eens te komen voorlezen
Pieter wil graag de website delen met Tine.
Hilde zorgt de volgende keer voor gezonde snacks.
Teambuilding: voorstellen welkom. De werkgroep van dag van de leerkracht wil dit wel
organiseren.

8 Ter info:
8.1 emailadressen
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)

8.2 Data vergadering dit schooljaar:
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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8.3 Samenstelling werkgroepen
werkgroepen

Data

Dag van de leerkracht
Kaas en Breugel

#pers

wie?

05-10-16
22-10-16

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.

moederdagactie
Receptie eerste
communie
Klusjesdag

10-05-17
20-05-17

2
10

vaderdagactie

11-06-17

Nieuwsbrief
Fietsenstalling

06-05-17

Info

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
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