AGENDA OUDERRAAD

Vergadering 4 Ouderraad 19/01/2017
1 Aanwezigheden/verontschuldigden optekenen
Aanwezig: Els, Tine, Deborah, Dominique, Kris, Nathalie, Jan, Kathleen, juf Ilse, Veronique
Verontschuldigd: Angie, Melissa, Fleur, Rebecca, Greet, Anneleen V, Elisabeth, Lieve, Nele, juf Charlotte

2 Goedkeuring verslag 22/11
Verslag is goedgekeurd.
Een kleine opmerking vanuit de directie: de werken voor het isoleren van het dak zijn gestart in januari,
maar het moet wel minstens 5 graden zijn om de werken te kunnen uitvoeren.

3 Nieuws vanuit de OR
Verwelkoming nieuw lid: Jan Lamont (papa van Warren die in het 1e leerjaar zit).
Hilde De Neve wordt doe-ouder.

4 Agendapunten
4.1 Financiën
De ICT-coördinator is ook aanwezig op de vergadering. Hij geeft kort een woordje uitleg over het aan te
kopen multimediabord voor de klas van juf Ilse. Er wordt bewust gekozen om niet altijd hetzelfde bord
aan te kopen zodat de leerlingen niet enkel 1 systeem leren kennen, maar meerdere systemen. Er wordt
wel met 1 softwaresysteem gewerkt. Er kan gekozen worden voor een beamer, maar die heeft slechts
een levensduur van 1 à 2 jaar.Er kan ook gekozen worden voor een Touch TV, die kan meer lampuren
aan, maar is vrij duur. Er kan ook gekozen worden voor een Touch Tafel. Dat is een Touch TV die ook plat
kan gelegd worden en zo het samenwerken in de klas mogelijk maakt.
Er
werden
nu
offertes
opgevraagd
voor
een
Touch
Tafel.
De verschillende offertes werden vergeleken. Er is één firma waar op school al mee gewerkt wordt. Hier
zijn eigenlijk nooit problemen mee. Het is nog niet nodig geweest om bij die firma beroep te doen op de
garantie.
De andere firma die werd aangeschreven geeft een langere garantie. Dus zal geprobeerd worden om
met de huidige firma betere garantievoorwaarden te onderhandelen.
Een Touch tafel kost ongeveer 5000 € en heeft een levensduur van +/- 12 jaar. De OR zou voor 1750 €
tussenkomen in de aankoop.
Voor de fietsenstalling zal de OR 7500 € tussenkomen in de realisatie.
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De VZW is ondertussen ook ontbonden. We vallen nu onder de school. Er is nu enkel nog de vraag of we
het rekeningnummer zullen behouden of niet. Voor de inschrijvingen van de winterwandeling wordt het
rekeningnummer in elk geval nog gebruikt.

4.2 WG Fietsenstalling
Voor de fietsenstalling wordt er nog nagekeken of er een regenput moet voorzien worden of niet. Hier is
nog onduidelijkheid rond (voorschriften stad/architect/...). Er wordt op maandag 23 januari
samengekomen met de architect, er zal worden aangedrongen op vooruitgang. Ook Sofie kijkt eens na
of het nodig is om een regenput te plaatsen. Eventueel kan de aanleg van een put vermeden worden
door
het
regenwater
rechtstreeks
in
de
grond
te
laten
infiltreren.
Samen met de fietsenstalling zal ook de zandbak voor de kleuters worden aangelegd. De plannen
hiervoor groeien.

4.2. WG Teambuilding
De werkgroep moet nog samenkomen. Tegen de volgende vergadering meer nieuws....

4.3 WG Winterwandeling
De werkgroep vraagt naar helpende handen. Daarnaast vraagt ze ook naar een mogelijke overdekte
locatie (garage/carport) in de Houtkantlaan/Meirelos/Stijn Streuvelslaan waar een tussenstop kan
worden gehouden.
Als alternatief voor een garage of carport, wordt op de vergadering voorgesteld om een tent op te zetten
op een leeg perceel of bij een speelpleintje.

4.4 WG Jeugdboekenmaand
In maart zal er twee weken rond dit thema worden gewerkt. Er wordt voorzien om rond 1 boek per
leerjaar te werken. Op het einde van de 2 weken wordt dan een tentoonstelling georganiseerd die door
de andere leerjaren en nadien ook de ouders kan bezocht worden. Er moet nog een datum geprikt
worden.
Eventueel een leuk idee om de kinderen van het 5e en 6e leerjaar te laten voorlezen in het 1e en 2e
leerjaar.
De OR zou een voorleesmoment willen inlassen, wellicht op een woensdag (22 of 29 maart). Dit moet
nog verder uitgewerkt worden.

5 Infopunt ouders
-

Een ouder laat weten tevreden te zijn dat er voor 4, 5 en 6e leerjaar opnieuw soepbedeling is. De
school meldt dat ook een aantal andere zaken aangepakt werden: zo werden er bestekbakjes
aangekocht voor de eetzaal zodat alles wat vlotter kan lopen. In het begin worden er nu ook
kleinere porties gegeven zodat iedereen nog eens kan bijvragen. Er wordt ook meer bijgehouden
wat in de smaak valt en wat niet om zo de bestellingen te kunnen aanpassen.
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-

Een ouder polst naar de verwarming tijdens de naschoolse opvang. De school geeft aan dat het
probleem inmiddels is opgelost. De timer stond niet meer juist ingesteld. Ook in de
containerklassen is de minimumtemperatuur aangepast naar 15 graden ipv 10 graden zodat het
tegen 's morgens toch warm genoeg is.

6 Infopunt school
De school geeft mee dat een offerte is aangevraagd voor een veegmachine zodat de bladeren die nu
vooraan de school liggen sneller kunnen opgeruimd worden in de toekomst.

7 Varia
-

Awareness rond Fietsstraat
De staat is nu een fietsstraat geworden. De borden hangen er, de beschildering komt nog. Er
werd gevraagd of de politie komt sensibiliseren, de politie is niet op de vraag ingegaan. Er wordt
gepolst naar andere mogelijke acties om de fietsstraat in de verf te zetten. Er zou bv. een filmpje
gemaakt kunnen worden dat via de nieuwsbrief kan gepromoot worden. De actie zou ook
gekoppeld kunnen worden aan Sam de Verkeersslang (in mei). Wordt vervolgd.

8 Ter info:
8.1 emailadressen
info@ouderraadshp.be
(Angie
en
redactie@ouderraadshp.be
(Els,
Lieve,
Angie
voorzitter@ouderraadshp.be
(Angie
en
leden@ouderraadshp.be (alle OR-leden, zonder directie/leerkrachten)
doeouders@ouderraadshp.be (alle doe-ouders)

en

Sofie)
Sofie)
Sofie)

8.2 Data vergadering dit schooljaar:
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

Jeugdboekenmaand

01-03-1731-03-17
10-05-17

2

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

moederdagactie

Info
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Receptie eerste
communie
Klusjesdag

20-05-17

vaderdagactie

11-06-17

Nieuwsbrief
Fietsenstalling

06-05-17

10
samen met
leerkrachten

2

Lieve, Chris, Tine

5

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