VERSLAG OUDERRAAD

Vergadering 1 Ouderraad 28/08/2017
1 Aanwezigheden/verontschuldigden optekenen
Verontschuldigd: Annick, Sofie, Jan,
Aanwezig: Deborah, Els, Angie, Anneleen, Eline (nieuw), Fleur,Kathleen, Anneleen W, Elisabeth, Lieve,
Sofie L, Nathalie, Chris, Nele, Rebecca

2 Goedkeuring verslag 22/06
3 Nieuws vanuit de OR
-Attentie voor de vorige voorzitters
-Tine neemt ontslag (haar kinderen veranderen van school)
-Welkom aan Eline (mama van Ingmar – 1e lj)

4 Agendapunten
4.1. Info-avond 01/09
Er wordt dit jaar geen blauwe wijn geschonken .
Doen we onze uitleg nog in de hogere jaren? Kleuter en eerste en tweede leerjaar genieten de
Voorkeur.
Dominique vraagt aan Véronique om de flyers te printen.
Hetzelfde systeem van vorig jaar wordt voorzien: flyer invullen en afgevenaan het standje van de
OR = drankje.
Voor de personen die in de peuterklas langs gaan:peuters hebben die later starten, mailadres
vragen.
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4.2. WG Dag van de leerkracht
Donderdag 5 oktober
Dominique stuurt een mail naar de anderen van de werkgroep.

4.3. WG Fietsenstalling stavaza
Het is in handen van de coördinerend directeur. Offertes zijn nog niet binnen.
De werkgroep polst nogmaals hoe ver het hiermee staat. De werkgroep komt nog eens samen.

4.4. Werking Ouderraad schooljaar 2017-2018
Voorstel: minder vergaderingen

-Begin okt (K en B) vergadering wordt geleid door verantwoordelijke werkgroep (voorb+ agenda
+ leiden+ zorgen voor eten en drank)  4 oktober
-Vlak voor kerst (winterwandeling)  18 december
-Eind feb begin maart (Moederdag, boekenweek)  1 maart
-Begin mei (klusjes, vaderdag, communie)  3 mei
-Eind juni evt.

Wie gaat de ledenlijst aanpassen – mails bijhouden-nieuwsbrief nalezen ? Nele gaat voor het
pakket.  Nele vraagt hulp als het te veel wordt.
De sleutels mogen bij Angie blijven.

5 Varia
-Leren leren is geannuleerd (wegens gezondheidsredenen van de spreker). Lieve en Rebecca gaan op
zoek naar iets vervangend.
-EHBO cursus: Rode kruis Deinze wil dit geven. Dit is vrij interactief en wordt opgebouwd adhv concrete
vragen. Dit zou voor max 30 pers. gegeven worden. Dit zou 50 à 100 euro kosten voor 2,5h.
Er zouden 2 à 3 data doorgegeven worden en openstellen voor alle ouders. Er zou een kleine bijdrage
gevraagd kunnen worden.
Planning: eind november – Anneleen W, Dominque en Fleur, Deborah werken dit uit.
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-lijst ‘wie is wie?’: afwachten of we nieuwe leden hebben
-Klaslijsten:Sofie ?
-Volgende vergadering: foto van de nieuwe ouderraad.
-Voorlopig indien je mails stuurt: or –leden en Jan, Deborah en Nathalie apart bijvoegen. Nele kijkt om
een nieuwe groep aan te maken.
- Nieuwe fotolijst voor het kastje?
-Verslag van de or wordt door Pieter op de website gezet. Zouden we dit meesturen met de
nieuwsflash? Eerder link naar de website vermelden, zo kunnen de andere ouders ook het verslag lezen.
-Verslag wordt elke keer doorgemaild naar de doe-ouders.

6 Ter info:
6.1 emailadressen
info@ouderraadshp.be (Nele)
redactieshp@ouderraadshp.be (Els, Lieve, Nele)
leden@ouderraadshp.be (alle OR-leden, zonder directie/leerkrachten)
doeouders@ouderraadshp.be (alle doe-ouders)

6.2 Samenstelling werkgroepen
Werkgroepen

Data

Info avond
Dag van de leerkracht
Kaas en Breugel

01-09-17
05-10-17
21-10-17

3
5

Leren leren

30-012018
03-02-18

5

Winterwandeling
Jeugdboekenmaand/
Voorleesdag
Moederdagactie
Receptie eerste
communie
Klusjesdag

Info

#pers

21-03-18

Chris, Dominique, Elisabeth, Tine
Dominique, Melissa, Anneleen V
Anneleen W, Nathalie, Deborah,
Chris,Greet, Jan, Julie?
Angie
Elisabeth, Rebecca, Sofie, Eline, Jan
Elisabeth, Anneleen W, Angie, Fleur

13-05-18
25-05-18
21-05-18

wie?

3
10
samen met
leerkrachten

Melissa, Rebecca, Anneleen V
Sofie H stuurt mail
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Vaderdagactie
Nieuwsbrief
Fietsenstalling

10-06-17

5

Anneleen V, Sofie, Nathalie, Annick,
Jan
Els, Lieve
Chris, Kathleen, Anneleen W
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