Vergadering 3 Ouderraad 22/11/2016
1 Aanwezigheden/verontschuldigden optekenen
Aanwezig: Sofie, Angie, Elisabeth, Dominique, Deborah, Melissa, Nathalie, Anneleen, Anneleen,
Griet, Tine, Ilse, Charlotte, Christophe, Hilde, Rebecca
Verontschuldigd: Fleur, Els VD, Chris, Annick, Kathleen, Nele

2 Goedkeuring verslag 10/10
3 Nieuws vanuit de OR
4 Agendapunten
4.1 Kaas en Breugel: evaluatie
260 ingeschreven (vorig jaar 23 meer) – 65 gezinnen
We trekken weinig nieuwe mensen aan.
Dit jaar was er op de avond zelf 600 euro meer opbrengst.
2919 euro netto-opbrengst in totaal .(stoelen en tafels reeds in mindering gebracht?)
Er was meer dan voldoende; de kaas was dik in orde (veel fruit en noten), bij het vleesbuffet was
meer schelletjes vlees dan vorig jaar (veel kindjes zijn ingeschreven voor vlees).
Er waren nog 2 dozen ijsjes over.
Het gezoem in de zaal komt van de bel (kinderen die staan te bellen) Evt een zekering afleggen?
Werkverdeling was ok.
Opmerkingen naar volgend jaar toe: Meer borden moeten voorzien worden - iets voorzien om de
restjes weg te doen – vaas aan de ingang, meer ballonnen insteken- diegene die moet opdienen: een
schaar voorzien en servietjes - de tekenhoek mag groter (heeft veel aantrok bij groot en klein) –
rokers op de speelplaats? – verlichting op de speelplaats niet vergeten aanleggen – tombola beter
uitleggen/organiseren- meer glazen voor speciale bieren (omer) – prijs voor flessen (water en zo) –
bedankbriefjes op de tafel zeker behouden.

4.2

WG Fietsenstalling: Stand van zaken
Aangezien de fietsenstalling groter is dan 40m² moet er een vergunning ingediend worden en
moet er een architect aangesteld worden. Architect (Vincke) is reeds langsgeweest op school.
Hij heeft de plannen van de fietsenstalling bestudeerd en gaat aanvraag bij stedenbouw doen.
Hij vermoedt wel dat het water zal moeten opgevangen worden. De normeringen zijn steeds
strenger hierover.
Hij bestudeerde of dit op de riolering of op de regenwaterputten kan aangesloten worden.
Hij zou dit zo economisch mogelijk bestuderen en ons op de hoogte houden van wat
stedenbouw hierover zegt.

De klusjesman maakt een offerte op.
De architect zou niet instaan voor de offerte as such. Juf Chloë en juf Sofie zullen ook deel uitmaken
van de werkgroep.
Best zo snel mogelijk met architect, directie en werkgroep samenkomen.
De bedoeling is dat de nieuwe fietsenstalling in het verlengde van de huidige komt. De huidige
stalling zou evt. gebruikt worden voor de fietsen van de leerkrachten en als standplaats van de
containers.
4.3 WG Teambuilding: Stand van zaken
Nog geen concrete ideeën; dit zal naar het voorjaar geschoven worden.

4.4. WG Winterwandeling: Stand van zaken
Er wordt een doodle verstuurd om de werkgroep op te starten.

5 Infopunt ouders
-Eten op school: de laatste shift heeft vaak minder eten dan de rest. De mensen die uitscheppen
weten niet altijd hoeveel ze mogen uitscheppen. Voor het vlees wordt meestal 1.5 stuk per kind
(lager) gerekend. Bij de eerste kinderen wordt er soms te veel gegeven, zodat er voor de laatsten te
weinig is . Nu weten de mensen van de keuken dat ze moeten beginnen met 1 stuk vlees en met een
kleinere portie.
De soep wordt elke dag meegeleverd, maar niet uitgedeeld. 1 keer per week wordt per graad een
soepbar aangeboden.
Mogelijke optie: volgorde van de leerjaren omdraaien (niet altijd 4-5-6; ook eens wisselen 6-5-4; 5-46…); de kinderen van 4-5-6 soep altijd aanbieden.
-Verwarming: In de studie om 10 voor 5 was het echt koud. De verwarming is met een buitenvoeler
en als het buiten warm is dan slaat die af. Dit probleem stelt zich in de turnzaal en de eetzaal.
-De uitnodigingen van instappers van andere scholen: in december wordt een uitnodiging verstuurd
aan de ouders van een aanmeldingslijst voor een infomoment in februari. Momenteel zijn er
plaatsen over. Er worden geen uitnodigingen verstuurd naar alle kinderen van een bepaald

geboortejaar. Wekelijks mailen er mensen naar de directie en dan sturen zij een uitnodiging voor het
infomoment.

6 Infopunt school
-Dakwerken: eigenlijk goedgekeurd, in oktober gingen ze van start gaan. 24 november is de nieuwe
startdatum (afhankelijk van het weer).
-Klaaskoeken; 504 pakketten zijn verkocht (vergelijkbaar met vorig jaar).
-Voorleesweek zal gekoppeld worden aan de jeugdboekenmaand.

7 Varia
7.1 Fietsstraat: Stand van zaken
Straat voorkant school goedgekeurd als Fietsstraat. Navraag gedaan bij Rutger De Reu
naar timing van aanbrengen signalisatie Fietsstraat.

7.2. Jeugdboekenmaand: 1-31 maart 2017. Werkgroep oprichten. Hilde –Elisabeth – Angie –
Rebecca - juf Annelies en juf Lisa.

7.3. Leren leren: woensdag 24 januari 2018. Afspraak vastgelegd.
7.4. Sponsoring sint: 60 euro per klas. Christophe geeft het aantal klassen door + turnleerkracht +
zorg.

7.5. Smartboarden: dit is niet aan bod gekomen op de personeelsvergadering.
7.6 LOK: Volgende week is het vergadering van het LOK: puntjes mogen doorgegeven worden aan
Anneleen. Wat zijn de resultaten van de enquetes?

7.7 Kinderyoga: Lena De Groote contacteert de school met eventuele voorstellen.
7.8 Grootouderfeest: in mei. De kleuterjuffen bekijken mogelijke opties. Er worden veel mensen
verwacht.

7.9 Algemene vergadering: De statuten moeten nog neergelegd worden. Er moet een een lijst
zijn van alle leden; 2/3 moet aanwezig zijn of er moet een volmacht gegeven worden. Dinsdag 20
december om 20h. (Zo kunnen we vanaf 1 januari onder de VZW van de school vallen)

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:

Algemene vergadering: di 20/12 20u
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

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

moederdagactie
Jeugdboekenmaand

10-05-17
1-31/03

2

Greet, Dominique, Angie, Fleur
Annick, Anneleen W, Hilde, Sofie H,
Julie
Nele, Greet, Anneleen V, Lidy,
Elisabeth, Griet.
Angie, Rebecca, Nele
Elisabeth, Rebecca, Hilde, Angie, juf
Annelies, juf Lisa.

Receptie eerste
communie
Klusjesdag

20-05-17

10

vaderdagactie

11-06-17

Nieuwsbrief
Fietsenstalling

06-05-17

Info

samen met
leerkrachten

2

Lieve, Chris, Tine

5

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

