OR woensdag 29 augustus 2018
Aanwezig: Kathleen, Dominique, Nele P, Nele, Anneleen, Natalie, Elisabeth, Chris, Fleur, Deborah,
Stefanie.

*Opmerkingen vorig verslag

*Nieuws uit de OR

-Angie, Anneleen V, Sofie H, Els VD stoppen als lid van de OR. Zij worden allemaal doe-ouder. Els wil
wel nog helpen met de nieuwsflash.
Er wordt gezorgd voor een kadobon van Stad Deinze (€ 20) en een kaartje. (ook voor diegene die
vorig jaar gestopt zijn)
- Klassenlijsten? Zal dit nog verspreid mogen worden volgend schooljaar?
Nele P vraagt bij Véonique nog eens na hoe dit geformuleerd is naar de ouders toe.
Vroeger maakte Sofie H de klassenlijsten. Fleur vraagt na bij Sofie.
-Hoe zit het met de GDPR van de website van de OR en de Google Drive?
-Momenteel zitten er 18 leden in de ouderraad.
1 nieuw lid: Stefanie WELKOM!!
-Penningmeester
Lieve start aan haar laatste jaar. Dominique wil wel meevolgen dit jaar om nadien over te nemen.

*Werkgroepen

Info-avond
Doen we opnieuw de bar? Brengt dit nieuwe mensen aan? Ja, dit is een manier om de mensen
langer te houden.
We delen briefjes uit bij het binnen komen. Dominique geeft dit door aan school.
Bar: Kathleen, Deborah, Rebecca/Gerd (vanaf kwart voor 7)
Focus op mannen �
Dominique zorgt voor de drank.

Typplanet
4-5-6 wordt aangeschreven. Nele L. neemt dit verder op.

Teambuilding
(Elisabeth, Fleur, Chris)
Elisabeth ging dit doen. Ook Angie, maar zij stopt nu.
Fleur stuurt doodle en dan bekijken we of dit door kan gaan. (nagaan of de zaal vrij is?)

Eetactie
Zondag 25 november
Voordeel op zondag: beter voor kleuters, minder laat opkuisen.
WG moet vrij snel opgestart worden. Natalie, Deborah, Anneleen, Chris?, Kathleen
Ondertussen bekend dat door renovatie turnzaal 25/11 niet kan: werkgroep komt zo snel mogelijk
samen om te kijken wat mogelijk is.

Fietsenstalling
Er wordt hier niets meer over gehoord…

Bos
Wanneer wordt dit aangeplant? Dit was afhankelijk van de bouw van de fietsenstalling. (Elisabeth,
Chris, Fleur, Anneleen) Via de schoolraad druk steken?

Activiteiten/werkgroepen

Vrij 7 september

Info-avond

Vrij 5 oktober
(datum nog te bepalen)

Dag van de leerkracht
Eetactie

Zo 3 februari

Spelletjesnamiddag (ipv
winterwandeling)
Voorleesdag
Klusjesdag
Receptie 1e communie
Moederdag: ontbijtactie
Vaderdag: koekenverkoop
Nieuwsbrief
Teambuilding

Woe 27 maart
Za 30 maart
Zo 28 april
Zo 12 mei
Zo 9 juni

Fietsenstalling

! Afspraak: Op de activiteiten doen we onze blauwe OR T-shirt aan

Dominique, Deborah,
Elisabeth, Chris
Dominique, Fleur, Melissa
Nathalie, Deborah, Anneleen,
Chris?
Elisabeth, Fleur
Elisabeth, Fleur, Anneleen
Nele P stuurt mail
Nathalie, Rebecca, Nele L,…
Melissa, Nele L, …
Els, Lieve
Elisabeth, Fleur, Chris
Chris, Kathleen, Anneleen W

*Data

*Nieuwe data vergaderingen (schooljaar 2018-2019)
Do 27 september – di 23 oktober – di 11 december – di 12 februari – ma 1 april – do 23 mei – do 20
juni
Telkens om 20h00 in de leraarskamer.
11 januari: NY receptie

Varia

-Nele zorgt voor de communicatie/mails; Fleur leidt de vergaderingen
-Login Google drive: ouderraad.sinthendrikpetegem@gmail.com
(Oudershp!)
-Nele P maakt een Whats app groep aan voor de OR.
-FB-pagina van de OR: Kathleen en Nele P.
-Financieel: volgende keer stavaza; wat willen/kunnen we uitgeven; aan wat willen we het uitgeven
Navragen bij de leerkrachten wat ze kunnen gebruiken. Kathleen pakt dit aan zoals vorig jaar.

Volgende vergadering: donderdag 27 september om 20h in de leraarskamer.

