Vergadering 5 Ouderraad 22/02/2017
1 Aanwezigheden/verontschuldigden optekenen
Aanwezig: Sofie, Angie, Anneleen V, Anneleen W, Annick, Deborah, Dominique, Elisabeth, Fleur, Jan,
Kathleen, Melissa, Natalie, Nele, Tine, Christophe, juf Ilse, juf Charlotte
Verontschuldigd: Lieve, Rebecca, Pieter, Chris, Els, Greet, Griet, Julie, Lies, Sofie L

2 Goedkeuring verslag 19/01
Elisabeth zit niet in de werkgroep voor de vaderdagactie, Julie wel. aangepast.

3 Nieuws vanuit de OR
4 Agendapunten
4.1 Huishoudelijk reglement ouderraad
De VZW is opgegeven, we zijn nu opgenomen in de schoolstructuur. Daarom moeten we een
huishoudelijk reglement maken en goedkeuren. Het sjabloon van de VCOV is door Lieve aangevuld.
Ivm de financiën en de afsprakennota: de directie heeft volmacht op de rekening er moet dus een
afsprakennota opgemaakt worden om te regelen waar het geld naartoe gaat. We kunnen dit ook
doen door dit op te nemen in de verslagen van de OR en die te laten goedkeuren. Ok voor iedereen
om het op die manier te doen. De paragraaf rond de afsprakennota kan dus geschrapt worden.
Moet iedereen dit huishoudelijkreglement tekenen? Eerst de voorzitters en navraag doen bij Lieve.

4.2 WG Fietsenstalling
Het plan ligt ter inzage op het bureau van de architect. Er is toch afwatering en regenput voorzien.
Dak zal minder hellen dan eerst voorzien. De bouwaanvraag werd ingediend op 12/02. Nu 75 + 30
dagen wachten. Geoffrey is bezig met de offerte op te maken. Boven een bepaald bedrag kan er
voor een openbare aanbesteding gekozen worden. De WG komt nog eens bijeen om na te gaan wat
we allemaal zelf kunnen doen en waar er aannemers voor nodig zijn.

4.3 WG Teambuilding datum 17/06, opties bespreken
Het is zeker niet de bedoeling dat de teambuilding door de OR wordt gefinancierd. Maar we
moeten de prijs wel beperkt houden. Een georganiseerde activiteit is dus geen optie.
Potluck
afspreken, ludiek spel opbouwen,....

4.4 WG Winterwandeling evaluatie
De winterwandeling heeft 523 € opgebracht, dit is in dezelfde lijn als vorig jaar. De
opdrachten werden wat moeilijk bevonden. Het was niet zo duidelijk dat de volgorde van de
opdrachten mocht gekozen worden door de deelnemers. Misschien volgend jaar in twee
fasen werken en op de tussenstop pas de volgende coördinaten doorgeven.
Het was nipt voor het aantal helpers.

4.5 WG Jeugdboekenmaand
Samenkomst voorzien in de eetzaal. De voorlezer kan zelf een boek meebrengen of een
gebruiken van de leerkracht. Hopelijk komen we aan 1 ouder per klas. Eerst inschrijven,

daarna volgt er verdere info. De school werkt 3 weken rond het thema met als slot een
tentoonstelling.

4.6 WG moederdagactie
Er wordt terug gekozen voor een koekenverkoop, maar de speculoos wordt weggelaten
(klachten vorig jaar)
De prijs is opgeslagen naar 7.5 € ipv 7 €
Proberen om online te bestellen
09/05 rond 18h levering
10/05 rond 8-8h30 ophaling
Jan maakt de brief op, die gaat de week voor de paasvakantie met de kinderen mee.

4.7 Klusjesdag 06/05 gaat door.

5 Infopunt ouders
Er is in bepaalde klassen nog plaats...

6 Infopunt school
Herverkiezing leden Schoolraad: de schoolraad vertegenwoordigd de lokale gemeenschap nl. OR +
personeel + schoolbestuur + lokale gemeenschap. Vanuit de OR worden er twee leden gevraagd.
Fleur en Katleen stellen zich kandidaat. op de schoolraad worden zaken zoals de fietsenstalling,
dakwerken, lln aantal,... besproken. Ze komen 3 keer per jaar samen. De eerstvolgende keer is
13/03/2017.
Aankoop smartboarden
Er is een bord besteld!!!!! Vanaf nu zal er elk schooljaar een bord worden aangekocht.
De kostprijs is 4 846.05 € incl. BTW, levertermijn 4 tot 6 weken, dus net na de paasvakantie.
Pimp je speelplaats
Er werd opnieuw meegedaan aan de wedstrijd, je weet maar nooit...
Dakwerken worden afgerond tegen eind maart, afhankelijk van het weer.

7 Varia
Awareness rond Fietsstraat
Wegbeschildering is nog nodig, er komt ook een extra zebrapad
Er wordt een WG opgericht (Fleur, Sofie en Jan) om een filmpje te maken, kleurplaat,...
Er wordt gevraagd of er eventueel interesse is in zwaartedekens. Sigrid De Pratere had hiervoor een
mail gestuurd naar school om hierover eventueel een workshop te organiseren. Zwaartedekens
zorgen voor een betere ontspanning. Christophe vraagt na bij Veronique.
De provincie Oost-vlaanderen en de Stad Deinze organiseren een participatie ivm de Brielmeersen in
zaal Leiespiegel. Er mogen twee afgevaardigden gaan vanuit de OR - geen geïnteresseerden

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 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

01-0317-3103-17
10-05-17
20-05-17

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

2
10

moederdagactie
Receptie eerste
communie
Klusjesdag
vaderdagactie
Nieuwsbrief
Fietsenstalling

06-05-17
11-06-17

Info

samen met
leerkrachten

Angie, Rebecca, Nele

2

Lieve, Chris, Tine

5

Anneleen V, Sofie, Hilde, Julie,
Deborah, Nathalie, Greet
Els, Lieve
Chris, Kathleen, Anneleen W

