AGENDA OUDERRAAD

Vergadering 7 Ouderraad 30/05/2017
1 Aanwezigheden/verontschuldigden optekenen+
Aanwezig: Sofie, Angie, Rebecca, Deborah, Dominique, Elisabeth, Fleur, Jan, Melissa,
Nathalie, Annick, Anneleen, Lieve, juf Charlotte, Véronique (directie)
Verontschuldigd: Chris, Greet, Sofie L, Tine, Juf Ilse, Kathleen, Els, Anneleen

2 Goedkeuring verslag 24/04
3 Nieuws vanuit de OR
Angie en Sofie stoppen beiden met het voorzitterschap. Er start een zoektocht naar een
nieuwe voorzitter/voorzittersduo.

4 Agendapunten
4.1 WG Fietsenstalling
Goedkeuring van Stad Deinze.
Er zijn gesprekken met verschillende firma’s inzake de grondwerken. Er is ook een plan van
de architect. De klusjesman berekent de kost. Hopelijk kan er begonnen worden in de
vakantie. Mocht er een extra klusjesdag nodig zijn, dan laat Véronique iets weten.

4.2. WG Teambuilding datum 17/06
Er is een mailtje rondgestuurd. Verschillende mensen kregen geen uitnodiging. Sofie en Angie
vragen na bij Pieter hoe dit komt en sturen de uitnodiging nog eens door. Beginnen vanaf 16h,
kennismaking, quizje, eten.

4.3 WG Moederdagactie evaluatie
Dit jaar waren er heel wat minder bestellingen (100-tal minder). Sinds de pannenkoeken erbij
gekomen zijn, zien we de bestellingen achteruit gaan. Te veel acties na elkaar? Iets duurder?
Nieuwe ideeën? Taarten, gewone dozen koeken? Er hoeft niets gedaan te worden voor
Moederdag; het kan ook op een ander moment.
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4.4 WG Klusjesdag evaluatie
Zeer geslaagd, er is veel werk verzet. Het weer zat mee . Te kort aangekondigd wat de klusjes
waren. Er was dit jaar geen groot project om aan te werken. Er was vooraf niet duidelijk
aangekondigd dat er ’s middags broodjes voorzien waren.

4.5. WG Vaderdagactie
Voorlopig zijn er minder bestellingen dan vorig jaar. Het merendeel van de straten zijn
geflyerd.
Zaterdagavond 10 juni is er hulp nodig om de dozen te vullen. Zondag 11 juni is er hulp nodig
om de dozen verder te vullen met de verse zaken + rondrijden. Er komt zeker nog een mailtje
hierover.

4.6. Nieuwsflash
De mails van de ouders van de instappers worden niet doorgegeven in het midden van het jaar.
Zij krijgen de nieuwsflash niet. Er wordt verder gewerkt met de mailadressen die we in
september/oktober krijgen. Sofie H kijkt na.

4.7. Receptie eerste communie
De tafels waren helemaal achteraan opgesteld omdat de mensen verder zouden doorschuiven.
Mensen die later waren, hadden niet helemaal door dat het achteraan te doen was omdat de
zaal vol stond.
Het was nogal nipt van drank. (de overschot van de cava wordt gebruikt voor de proclamatie
van het 6e leerjaar) Niet alle drank stond koud.

5 Infopunt ouders
*Grootouderdag
Is er geen mogelijkheid voor een momentje samen met de kleuter?  Vaak is het een
overrompeling met alle grootouders. Het is moeilijk om de kinderen in het oog te houden ook.
Sommige grootouders komen van ver en zij vonden het wel spijtig dat er enkel een kort
optreden was.
Er kwam eveneens een opmerking dat het heel rustig verlopen is. Het optreden was in de kerk
en dat was heel aangenaam. Er zijn vele positieve opmerkingen gekomen. Ook de leerkrachten
hadden er een goed gevoel bij.
De grootouderdag gaat door om de twee jaar.
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6 Infopunt school
*De vakantiedagen voor volgend schooljaar stonden in de nieuwsbrief: ma 2 okt – ma 30 april ;
pedagogische studiedagen woe 18 okt en vrij 26 januari.
Onderwerp van de pedagogische studiedagen: ZIL (zin in leren en zin in leven). De leerdoelen
worden gereduceerd. Er komt meer nadruk op projectmatig werken.
*Volgend schooljaar zullen er kerstkaarten verkocht worden. De kinderen moeten zelf een
kaart tekenen en die krijgen ze dan mee om te verkopen. De opbrengst gaat naar de aankoop
van speelgoed voor de speelgoedkoffers.
*Véronique gaat volgend jaar weer voltijds aan de slag. We nemen afscheid van Christophe. We
voorzien een attentie.
*Glijbaan met de derde kleuterklas: dit jaar zal het nog doorgaan zoals vroeger. Er is altijd heel
veel volk. De mensen staan voor elkaar. Volgend jaar zal dit gebeuren op een ‘goed’ moment,
zonder ouders. Er zal wel gezorgd worden voor foto’s. Dit wordt verder uitgewerkt naar volgend
jaar toe door de kleuterjuffen.

7 Varia
*Verlenging lidmaatschap VCOV: interessante website voor de ouderraad. Lieve maakt dit in
orde.
*EHBO bij kinderen: Anneleen polst bij Kathleen eens hoe ver ze staat. Dit zou gericht zijn naar
ouders.
*Update veranderingen CLB vanaf September: Uit de tevredenheidsenquete kwam dat ouders
niet voldoende kennis hebben van wat het CLB inhoudt.
3x per jaar MDO; tussendoor kan ook. VCLB Deinze: Hilde Notte (pedagogie), Sabine Aernoudt
(sociaal), Veerle Allaert en Helga Rogge (medisch). Er wordt in het CLB bekeken wie er het
meeste kennis heeft over een bepaald probleem en die persoon volgt dit dan op. Vroeger was
er 1 persoon gekoppeld aan de school. Dit zou de neutraliteit bevorderen.
Er zal een brief hieromtrent opgenomen worden in het schoolreglement.
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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 8: do 22/06 20-22u

8.3 Samenstelling werkgroepen
werkgroepen

Data

#pers

wie?

Dag van de leerkracht
Kaas en Breugel

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

5

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