AGENDA OUDERRAAD

Vergadering 6 Ouderraad 24/04/2017
1 Aanwezigheden/verontschuldigden optekenen
verontschuldigd: Rebecca, Anneleen V, Anneleen W, Els en Melissa.

2 Goedkeuring verslag 22/02
geen opmerkingen
adres van de redactie is wel gewijzigd doordat er een virus was op het oude adres. Het nieuwe adres is
"redactieshp@ouderraadshp.be

3

Nieuws vanuit de OR

Er komt een nieuw lid bij, de mama van Ingmar die is opgestart na de paasvakantie in de klas van juf
Charlotte. Waarschijnlijk na de grote vakantie want ze wonen nog niet hier.

4

Agendapunten

4.1 Financiën
*Het smartbord is geleverd. De 1750 € werd reeds overgeschreven.
*Vanaf volgend schooljaar moet het rekeningnummer van de OR gewijzigd worden doordat we nu onder
de schoolstructuur vallen. Er zal een systeem van automatisch doorstorten voorzien worden voor als er
nog geld op het oude rekeningnummer zou gestort worden.
*De 2.5 € per gezin staat ook op de rekening
*De 1750 € die voorzien werd voor de kleuterspeelplaats wordt even on hold gezet. Het uitstel heeft te
maken met de fietsenstalling. Alles hangt af van de waterputten die voorzien worden voor de
fietsenstalling.

4.2 WG Fietsenstalling
Normaal gezien komt de vergunning tegen eind mei/begin juni. Er zijn reeds offertes opgevraagd voor
de grondwerken bij "De Graeve" en "Van Beversluys"
Het plan zal wel een beetje aangepast worden. Oorspronkelijk stonden de palen in het midden van de
fietsenstalling. Dit is echter moeilijker om zelf te realiseren. Geoffrey maakt daarom een nieuw plan
met de palen naar de buitenkant toe zodat we meer zelf kunnen doen. Het nieuwe plan wordt ook
minder duur en is geen probleem voor de vergunning.
Er wordt toch een extra regenput voorzien om water te recuperen.
Er wordt nog een geïnformeerd of de bekendmaking van de werken moet uitgehangen worden.
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4.3 WG Jeugdboekenmaand: evaluatie
Over het algemeen werd dit zeer goed onthaald, zowel door de ouders, de leerkrachten als de leerlingen.
zeker voor herhaling vatbaar, ook op andere momenten eventueel.

4.4 WG Teambuilding
geen vooruitgang

4.5 WG Moederdag
Er is meer werk voor deze actie omdat er zowel online als met de strookjes gewerkt wordt. Eerste
indruk: minder bestellingen. Voor de helpers komt er nog een mailtje.

4.6 WG klusjesdag
de klusjesdag gaat toch door, maar enkel in de voormiddag. de directie volgt dit verder op.

4.7 WG vaderdag
de werkgroep komt op gang. er komt een oproep voor helpers op zaterdag 10/06 en zondag 11/06
Er wordt gekeken om zeker iets te doen n.a.l.v. de fietsstraat (kleurplaat,...)

4.8 Eerste communie
Er komt een mail voor helpers (10-tal) De OR betaalt de receptie, de school bestelt.
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Infopunt ouders

Er kwam een vraag of het mogelijk is om te elektronisch te registreren voor de maaltijden. Deze vraag is
interessant en wordt zeker verder onderzocht.
Er kwam ook een vraag of er interesse was in een cursus EHBO. Hier is zeker interesse voor. Wel graag
specifiek naar EHBO voor kinderen gericht. Katleen informeert hier eens voor bij Rode kruis, EHBO for
kids (20 € pp voor 3 uur, max 26 pers), Alert (200 € voor 25 pers).

6

Infopunt school

De dakwerken zijn zo goed als afgerond. Enkel een paar kleine details moeten nog worden afgewerkt.
Nu moeten we 2 jaar wachten om een nieuw dossier in te dienen. Dit zal voor de turnzaal zijn (nieuwe
vloer, materiaal, ramen ) in samenhang met de klas van juf Priscilla.
Na de paasvakantie zijn er 2 extra instaplestijden bijgekomen, na Hemelvaart komen daar nog eens 2 uur
bij.
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Er is een bijeenkomst in het CLB ivm de veranderingen, Angie gaat daar naartoe.

7

Varia

Awareness rond Fietsstraat: Jan heeft een mooi filmpje gemaakt. Dit komt zeker op de schoolwebsite en
in een nieuwsbrief. Er komt met de vaderdagactie ook een kleurplaat.
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Ter info:
8.1 emailadressen
info@ouderraadshp.be (Angie en Sofie)
redactieshp@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

01-03-1731-03-17
10-05-17
20-05-17

2
10

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
Receptie eerste
communie
Klusjesdag
vaderdagactie
Nieuwsbrief
Fietsenstalling

06-05-17
11-06-17

Info

samen met
leerkrachten

2

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