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Proficiat met de geboorte van Jeanne, een flinke dochter van Tim en Annelies!
We klinken op deze jonge spruit!
1. Werkgroep winterhappening
- Er is nog geen evaluatiemoment geweest. Dit gaat binnenkort door.
- Opbrengst : ongeveer 1000 euro.
Reden iets minder winst dan vorig jaar :
klimmuur kostte meer in vergelijking met attractie vorig jaar
andere grote uitgaven : vuurspektakel, muziekgroepje (250 euro).
- Meeste winst wordt gehaald uit : oliebollen, frieten, pannenkoeken.
- Bedenkingen :
 Is het nodig dat de winterhappening veel opbrengt of is het vooral de
gezelligheid waarvoor we het doen?
 Echte winstgevende activiteiten van de OR zijn koekjesverkoop, kaasen wijnavond.
 Eventueel volgende keer geen muziekgroepje meer vragen. Ondanks
het feit dat dit vrij veel kostte, zorgde dit wel ook voor gezelligheid ’s
avonds.
 Voorstel wordt geopperd om activiteiten voor de kinderen (knutselen,
spelen,…) gratis te laten zijn. Enkel eten en drinken verkopen om winst
te maken.
 Toch een bedenking : er kruipt veel energie in de organisatie van de
winterhappening. Is de opbrengst dan toch niet te weinig?
 Indien het de bedoeling is om de buurt te bereiken dan zou er wat meer
moeten verkocht worden zoals werkjes, lantaarns,…(niet alleen eten en
drinken).
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- Algemeen :
Heel gezellige sfeer, zeer verzorgd.
- Voorbereiding : dit jaar is er iets meer werk verricht ’s avonds in plaats van
overdag. Er waren vrij veel helpende handen ’s avonds.
Ook op zaterdagvoormiddag is er altijd nog veel werk.
- Bar : volgende keer iets meer helpende handen voorzien.
In cavabar was er daarentegen soms wat teveel hulp.
2. Werkgroep verkeer
Er is nog geen vergadering geweest.
Er wordt nog veel fluo gedragen, maar het is zeker nodig om de kinderen te blijven
stimuleren. De meesten zijn in orde, maar af en toe zijn er kinderen die er geen
aandacht meer voor hebben.
3. Werkgroep sportraad
Volgende activiteit :
Lentebrunch op 20 maart. Uitnodiging gaat binnenkort mee. Er zal een wandeling in
de buurt zijn (4.5 of 6 km) met opdrachten.
4. Schoolraad
Er wordt nagedacht over een nieuwe structuur en invulling van de schoolraad. Op
vele scholen ziet men dezelfde vragen en bedenkingen ivm de huidige vorm van de
schoolraad.
Er zijn 2 vergadering geweest ivm de hervormingen (de doelstellingen, grondlijnen).
Er zijn heel veel ideeën naar voor gebracht.
Er werd nagedacht over doelen, inhouden, activiteiten, rollen van de geledingen,
vergader frequentie, evaluatie.
Directie heeft de besprekingen ook voorgesteld aan de leerkrachten deze week.
Eerste reactie was ‘heel ambitieus’.
Doel dat wordt vooropgesteld :
-gaan naar een ‘zinvolle participatie’.
-een aantal onderwerpen uitdiepen (geen vaste frequentie)
-samenwerking met werkgroep educatie
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Er zijn wel een aantal decretale verplichtingen :
dit kan in de toekomst in de vergadering van de OR gebeuren.
De effectieve vergaderingen kunnen dan over andere onderwerpen gaan.
Vraag vanuit de werkgroep :
- zeer soepele werking, wel met vaste structuur met een kerngroep om houvast te
hebben
- leden vanuit de OR , de leerkrachten (via werkgroep) , de leerlingen (via
leerlingenraad) , de lokale gemeenschap (er is gebleken dat de mensen van de
lokale gemeenschap toch interesse blijven tonen)
Over onderwerpen kan nagedacht worden in de OR (op laatste vergadering van
schooljaar nadenken over onderwerpen voor het volgende schooljaar).
Werkgroep zal op een volgende vergadering verder nadenken over de toekomstige
vorm en werking.
Bedenking :
Het is niet de bedoeling dat er mensen de OR verlaten om zich te engageren in de
‘nieuwe schoolraad’.
Mensen die zich willen inzetten voor de schoolraad hoeven niet per se lid te zijn van
de OR.
Er moet wel een duidelijke wisselwerking zijn tussen de (nieuwe) schoolraad en de
OR.
De verandering zal wat tijd vragen. Mensen zullen moeten wennen aan de nieuwe
structuur.
Op de volgende vergadering zal er nagedacht worden over een eerste activiteit
(wellicht ivm het jaarthema talenten).
9. Data






5/5 : eerste communie (hulp gevraagd bij receptie na de mis)
12/5 : ouderraad
28/5 : schoolfeest kleuterschool
25/6 : verwenavond
29/6 : proclamatie zesdes (hulp gevraagd bij receptie ‘s avonds)
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10. Financieel nieuws
- Stand van zaken op de rekeningen
Zichtrekening 163.4 euro
Spaarrekening 7359.06 euro
- vraag vanuit lagere school : LEGO WEDO (www.ratoeducation.be)
Totale kost : 2286.89 euro
11. Schoolfeest
- er zijn al voorbereidingen gebeurd samen met Kurt en Tony
- thema : talenten (9 talenten)
- er zal geen klassiek optreden zijn van de kinderen
- de kinderen zullen in hoeken hun talenten kunnen tonen
- ’s middags en ’s avonds barbecue
- kinderen die een volle kaart hebben, krijgen een pannenkoek
- vraag aan de OR : hulp bij bar, pannenkoeken bakken

12. Varia
- verwenavond :
activiteit voor lkr en leden OR
laatste zaterdagavond van juni
dit jaar: eens iets anders? Bv wandeling met gids, eten in restaurant,…?
Annelies zal een doodle rondsturen
- bestuur OR :
Om de 4 jaar wordt er een nieuw bestuur gekozen. Dit schooljaar is het
vierde jaar van het huidig bestuur. Wie kandidaat is voor het bestuur mag dit
melden bij Annelies.
- vraag ivm studieregeling
Is er controle bij de studie? Er zijn kinderen die naar de opvang gaan in
plaats van de studie. Didier kijkt dit na.
- kleuterschool
enkele ouders hebben reeds vele uren gewerkt om de computers, het
netwerk, … te optimaliseren. Suzy dankt uitdrukkelijk de mensen hiervoor.
Elke klas zal WIFI hebben en twee vaste internet aansluitpunten.
- stand van zaken sportzaal :
Het volledige dossier zit in Brussel. Er wordt verder afgewacht. Ondertussen
zijn heel veel dingen ook duurder geworden.
- leerlingenaantal :
Kleuters: Identiek als vorig schooljaar : 254
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Lichte stijging lestijdenpakket (max 6 lessen)
Heel veel mensen zullen teleurgesteld zijn : er zijn momenteel 88 plaatsen
tekort in Gent (wellicht 388 als alle kinderen geteld worden die geboren zijn
in 2014).
Lager :
Opnieuw stijging :
Nu 425
Volgend schooljaar opnieuw lichte uitbreiding van lestijdenpakket
- zusterhuis : momenteel nog geen verder nieuws
- kerk : erfpachtakte is zo goed als rond

Volgende vergadering : donderdag 12 mei 2016.

