Verslag vergadering OR
8 oktober 2015
Aanwezig : Annelies K, Irmine V, Hanne DC, Nicky, Hannelore S, Isabel, Ann C,
An P, Karen, Marjan, Bram S, Tim G.
Leerkrachten : Directie : Didier, Suzy
Verontschuldigd: Valerie L, Karla St, Leen DR, Annick
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1.Welkom nieuwe leden
1.1 Wat is de OR?
 Ondersteuning van de school in raad en daad.
 Brug tussen ouders, leerkrachten, directie en kinderen.
 Schoolorganisatie bevorderen via positieve samenwerking.
 Schoolwerking financieel steunen => rechtstreeks voordeel voor de kinderen !
1.2 Wie?
 Iedere ouder die zich vrijwillig voor de school wil inzetten.
 Bestuur: algemeen bestuur & voorbereiden van vergaderingen, verkozen per
4 jaar
 Voorzitter, ondervoorzitter,penningmeester,secretaris
1.3 Wat?
 Algemene vergadering ongeveer 4x per schooljaar
 Werkgroepen (per acitiviteit samengesteld)
 Hulp bij activiteiten
1.4 Werkgroepen
 Educatie - verkeer- sportraad – koekjesverkoop – kaas en wijn –
winterhappening - verwenavond
1.5 Activiteiten
 Kaas en wijn – koekjesverkoop – bar bij schoolfeest – winterhappening
1.6 Schoolraad
 Inhoudelijk, bespreekt schoolaangelegenheden (infrastructuur,
schoolreglement, ...)
1.7 OOR (oud-ouderraad)
1.8 Ouderraad zetelen is engagement dat je opneemt :
 deelnemen aan de algemene vergaderingen
 meewerken in een werkgroep (in mate van mogelijke)
 bij activiteiten toch zeker minstens één shift meehelpen
 actieve deelname aan de organisatie en uitvoering van activiteiten
 luisterend oor voor andere ouders om zo vragen, opmerkingen, … in kaart te
helpen brengen
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geen voorspraak in de school.
de ouderraad werkt voor het welzijn van alle kinderen op de school, niet alleen
voor eigen kinderen van de leden.
wel een vrijetijdsbesteding met geëngageerde mensen
met een toffe ploeg samen bouwen aan een actieve school
mensen leren kennen en vrienden maken

2. Werkgroep koekjesverkoop






Brieven werden meegegeven eind september.
Stickers ter herinnering zullen in agenda’s gekleefd worden op maandag.
Hierop zal ook een bedanking staan. Voorstel : ook ouders bedanken ter
plaatse.
Wie kan helpen uitdelen op vrijdag 23/10 : graag mailtje naar Annelies
(Annelies.Keymeulen@ugent.be)
Opbrengst : speelplaatswerking kleuterschool (picknicktafels, muuractiviteiten)

3. Werkgroep verkeer








Er is nog geen vergadering geweest dit schooljaar.
Momenteel is de werkgroep bezig met een schoolroutenplan (plan digitaal/ op
papier met uitgestippelde routes van en naar de school) in samenwerking met
Stad Gent.
Moeilijke punten rond de school worden besproken.
Binnenkort komt er terug een fluo-actie. Vanaf de herfstvakantie wordt fluodragen ook weer verplicht.
Vraag :
Mogen de ouders bij het afhalen van de kinderen in de studie parkeren op
de schoolparking (Nieuwkolegemlaan)? Sommige ouders rijden onoplettend
of snel de parking op, dit kan gevaarlijk zijn voor de kinderen die de school
verlaten. Didier zal dit bekijken.
De kerkwegel is momenteel gesloten. Wordt dit terug opengesteld
binnenkort? Irmine gaat na wat de plannen zijn.

5. WG winterhappening



Winterhappening gaat door op 12 december 2015.

Verslag vergadering OR
8 oktober 2015




Eerste werkgroep op 22/10 om 19u30 op nr 7.
Helpende handen zeker nodig week ervoor en dag zelf.
Dit jaar zal het concept van de winterhappening ‘anders zijn’. Dit jaar zal het
kerstconcert (schoolkoor) doorgaan op de winterhappening.
De winterhappening zal starten met een eerste optreden van het koor, nadien
volgt rond 17 uur een tweede optreden.

7. Werkgroep educatie



Educatieve avond doorgegaan op 1/10 samenwerking tussen 3 scholen. De
opkomst was algemeen heel beperkt.
Educatieve avond : in maart. Wie onderwerpen heeft, gelieve voorstellen door
te geven aan de werkgroep.

9. Sportraad





Fietstocht in september was heel geslaagd :
Ongeveer 100 deelnemers (60 volw, 40 kinderen)
Opbrengst zal ongeveer 500 euro zijn.
Volgende activiteit : Schaatsen met Sint en Piet op 28 november 2015
De kleuterschool kon sportmateriaal aankopen dankzij opbrengsten van de
sportraad. Bedankt!

10. Oud-ouderraad ( OOR)




In juni 2015 werd de Oud-ouderraad opgericht.
Leden momenteel : Tony, Kurt, Inge, Juf Christine en Bruno, An De Kimpe
Doel : hulp bieden bij activiteiten.

9. Financieel nieuws
Stand van zaken op de rekeningen
Zichtrekening: 1348.25
Spaarrekening : 6117.09
De OR zal de lagere school sponsoren : aankoop van tablets voor kinderen met
taalproblemen.
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Dag van de leerkracht : dank vanwege de leerkrachten voor de boterkoeken
geschonken door de OR.
Pokémon kaarten op de speelplaats : sommige ouders maken zich zorgen
over het spelen met de kaarten (ruzies, jongere kinderen zwakker dan
ouderen).
Antwoord Didier : school is tegen een verbod van de kaarten.
De kinderen worden wel gestimuleerd om met leeftijdsgenoten te spelen bij
spelen met kaarten. De speelplaatswerking volgt dit op.
Sweater met logo van de OR laten maken? We informeren voor de prijzen.
Voorstel : leverancier van turnmateriaal laten sponoren.
Kinderen en ouders die van de kleuterschool komen, kennen het systeem van
de rijen niet. Voorstel om brieven mee te geven met uitleg over het systeem.
Er bestaan brieven hiervoor, maar vorig schooljaar werden de brieven
vergeten meegeven.
De studie/opvang verloopt nog niet vlot dit schooljaar. Er is wat bezorgdheid
bij de ouders hierover. Er zijn weinig leerkrachten die de studie dit schooljaar
begeleiden. De school is nog op zoek naar extra mensen om de studie te
begeleiden. Het probleem is ook dat het aantal kinderen die in de studie zitten
elke dag verschilt.
Info-avond : van tweede tot zesde leerjaar ging door op 1 avond. Praktische
problemen hierbij : de polyvalente zaal is te klein en heel wat mensen moeten
naar meerdere klassen gaan, wat vaak niet lukt.
Voorstel voor volgend jaar : lagere school op 2 momenten plannen (2,3,4 de
leerjaar samen, 5,6e leerjaar samen ) of op 1 avond werken maar in 2
groepen.
Vraag : kan het infomoment van de peuters nog verbeterd worden? Andere
tijdstippen?
Antwoord Suzy : er zijn momenteel al heel wat infomomenten voor nieuwe
kindjes en ouders. Nog meer momenten organiseren is niet haalbaar.
In augustus werd een doodle verspreid om werken uit te voeren op de
kleuterschool. Voorlopig is er nog geen nieuwe datum vastgelegd.
Huis van de zusters zal in toekomst afgebroken worden. Er zal een
nieuwbouw gebouwd worden met oa. een polyvalente zaal.
De nieuwe sportzaal van de lagere school : voorlopig weinig vooruitgang in dit
dossier, administratieve problemen vertragen de bouw.

Volgende vergadering : dinsdag 1 december 2015
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