AGENDA OUDERRAAD

Vergadering 1 Ouderraad 04/10/2017
1 Aanwezigheden/verontschuldigden optekenen
Aanwezig: Anneleen W , Deborah, Véronique (directie),Greet, Dominique,Annelies, Nele P, Sofie,
Angie, Els, Fleur, Kathleen, Chris, juf Mieke, juf Ilse, Elisabeth, Rebecca, Nele (nieuw lid), Jan, Anneleen,
Lieve.
Verontschuldigd: Annick, Eline Overvoorde, Stephanie Huyghe

2 Goedkeuring verslag 28/08
3 Nieuws vanuit de OR
3.1 Verwelkoming nieuwe leden
Welkom Nele!

4 Agendapunten
4.1 WG Dag van de Leerkracht
Alles is rond. Er zal een ontbijt zijn voor de leerkrachten. Er is volk genoeg om de opvang van de
kinderen over te nemen.

4.2 WG Kaas en Breugel
De bestelling komt opnieuw van Delhaize. De prijs was 50 cent opgeslagen voor de volwassenen.
Probleem is bestek en eetborden. De rest is allemaal aangevraagd en in orde. Véronique kijkt na
hoeveel het kost om te huren bij de Butler en stuurt dit door naar Chris. Het gaat om een 250 borden +
bestek. Champagneglazen zijn aanwezig op school (80-tal); Véronique vraagt of we via juf Sharon nog
aan een 100 glazen kunnen geraken. De Dj was nog niet in orde. Materiaal laten leveren op
vrijdagnamiddag/avond (indien mogelijk) in de hal van de sportzaal.
Dit jaar zal er geen tombola zijn.
De takenlijst zal nog doorgestuurd worden via mail.
Voorlopig zijn er 50 inschrijvingen. Maar de laatste week komen er meestal heel wat inschrijvingen
binnen.

4.3 Typplanet
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Er waren voldoende inschrijvingen. Annick brengt dit in orde.

4.4 WG Fietsenstalling
De architect heeft eindelijk een overzicht gemaakt van alle werken die uitgevoerd moeten worden.
18 oktober zouden de offertes binnen moeten zijn. Er wordt dan normaal gezien binnen de 3 maanden
begonnen met de werken.

4.3 WG Speelplaats
Kathleen, Fleur en Dominique. Er is een plannetje met wat er kan gebeuren om de speelplaats te
verfraaien. De school draagt voor elke speelplaats 2500 euro bij. Kan de OR financieel bijdragen? Ook
de OR wil voor elke speelplaats 2500 euro geven.
Lagere school: klimmuur aan klas van juf Elien (500 euro), podium aan klas van meester Peter, banken
(1200 euro), basketnetten, picknicktafels met ganzenbord, knus-rustig hoekje aan de poort , twister.
Kleuter: podium aan zorgklas, banken, speelhuisje, trein, evenwichtsparcours (kan in verschillende
stukken opgebouwd worden)

4.4 WG Bos?
Ligt voorlopig stil omdat de fietsenstalling er eerst moet komen. Binnen de 3 jaar moet het bos er
komen.

4.5 EHBO
Data: 6-16 november
8 november beter niet: er is tot kwart over 9 dance for life.
Het aantal inschrijvingen zou best beperkt worden. De les wordt vrij interactief gegeven en dan zijn
grote groepen niet echt aangewezen. We zouden evt. met een wachtlijst kunnen werken.
Vraagprijs: 5 euro incl. drankje
Els stuurt nog een nieuwsflash hiervoor.

4.6 Verslag schoolraad
Speelplaatsverfraaiing
Lestijdenpakket van dit schooljaar is besproken.

4.7 Tussentijdse evaluatie nieuwe werking OR
Nele P stuurt telkens de uitnodiging van de OR door.
2

AGENDA OUDERRAAD
Mails van info-adres mogen ook bij Nele toekomen.
Or-lid naar doe-ouder: Julie en Lies
Tine is gestopt, alsook een aantal doe-ouders. Ook 3 nieuwe doe-ouders.
Sofie bekijkt de komende weken de klaslijsten.
Nieuwe mailadressen zijn nog steeds niet in orde. Pieter heeft beloofd dat dit in orde komt.
Fluohoezen waren op; Nele heeft nieuwe besteld en die zouden binnen 2 à 3 weken toe moeten komen.
Maar helaas blijkbaar opnieuw stock-probleem, zal jammer genoeg eind november zijn.

5 Infopunt ouders
5.1 Opvanginitiatief door ouders
Georganiseerde opvang door ouders, tijdens vakantieperiodes. Meer info op Cokido.org
Er vallen wel wat ouders uit de boot qua opvang. Er kan een soort team gevormd worden met een
aantal ouders.
De school staat niet echt te springen om hun infrastructuur ter beschikking te stellen. Ze zijn hiermee
gestopt dit schooljaar.
Vanuit de school en ouderraad is er niet echt een draagvlak.

5.2 Middagshifts
Er wordt af en toe gewisseld in de shift.
1-2-6 (1e schift) en 3-4-5 (2e shift)

5.3 Nieuwe website van de school
Kan er meer info over de schoolraad op de website? Er stond een goede uitleg op de website van de
VCOV hierover. Véronique zoekt dit op.
De nieuwe website wordt goed bevonden.
De kalender van het schooljaar proberen in september online te zetten. De data van de
ouderraadvergaderingen zouden eind augustus moeten doorgegeven worden.

5.4 Yoga
Juf Lisa geeft dit op school.
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Veerle Ost stuurde hierrond een mailtje.
Er is al een groot aanbod in de buurt.

6 Infopunt school
*Prioriteit dit schooljaar: zil (zin in leren)
Studiedagen: 18 okt – 26 jan
*Door het M-decreet is er veel veranderd. Vanuit het buitengewoon onderwijs komen er leerkrachten
naar scholen (ondersteuningsnetwerk neon+) om te begeleiden. Op onze school worden 5 kinderen (die
een dossier hebben) begeleid.
De expertise met dit kind zal gebruikt worden voor het volledige team.
*Bij het begin van het schooljaar kreeg de school een aanbod om een tweedehandse geüpdatete digitale
schoolborden aan te kopen. Alle klassen in het lager zijn nu voorzien van een digitaal bord. De
aangekochte beamers worden in de kleuterklassen geïnstalleerd.
*Het dak is gerenoveerd. Dit dossier was doorgegeven in 2016. Het volgend dossier kan doorgegeven
worden in februari 2018. Dit zal de turnzaal zijn.
*Leerlingenaantal van 2015: 28 kindjes ipv 44. Er starten er maar 15 voor februari.
Geboortejaar 2016: stop inschrijvingsbegrenzing: 25 broers en zussen zijn ingeschreven. Intussen zijn er
in totaal 34 kindjes ingeschreven. Er zullen al 26 kinderen starten voor februari.
*Openluchtklassen: terug naar 2-jaarlijks. Zodat de 3e graad zeker als afscheid van de school een
openluchtklas kan hebben. Er moet bewaakt worden dat er niet boven de maximumfactuur gegaan
wordt. De school wil evt een bedragje bijpassen.
*Maaltijden op school: nog steeds af en toe opmerkingen over te weinig of niet lekker. Er worden 3
offertes opgevraagd samen met Leiepoort Campus St-Hendriks. Mochten wij veranderen van traiteur
dan is er nog een afkoopsom van de keuken.

7 Varia
Nieuwe foto van de OR.
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8 Ter info:
8.1 Emailadressen
info@ouderraadshp.be (Nele P.)
redactieshp@ouderraadshp.be (Els, Lieve)
leden17-18@ouderraadshp.be (alle OR-leden, zonder directie/leerkrachten)
doeouder17-18@ouderraadshp.be (alle doe-ouders)

8.2 Samenstelling werkgroepen
werkgroepen

Data

Info avond
Dag van de leerkracht
Kaas en Breugel

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

EHBO

06-11-17
16-11-17
03-02-18

Winterwandeling
Jeugdboekenmaand/
voorleesdag
moederdagactie
Receptie eerste
communie
Klusjesdag

21-03-18

vaderdagactie
Nieuwsbrief
Fietsenstalling

10-06-17

Info

wie?

3

Chris, Dominique, Elisabeth
Dominique, Melissa, Anneleen
Anneleen W, Natalie, Deborah, Chris,
Jan
Anneleen W, Deborah, Dominique

5

Elisabeth, Rebecca, Sofie, Eline, Jan

3
5

Elisabeth, Anneleen W, Angie, Fleur

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

#pers

2
10
samen met
leerkrachten

Melissa, Rebecca, Anneleen V.
Sofie H stuurt mail

2
5

Anneleen, Sofie, Natalie, Annick, Jan
Els, Lieve
Chris, Kathleen, Anneleen W

Volgende OR: 18 december 2017 om 20h
1 maart 2018 om 20 h
3 mei 2018 om 20h
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