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Aanwezig : Annelies, Irmine V, Hanne DC, Nicky, Hannelore S, Tim G, Valery,
Kristoff , Karla, Bram,Tine B
Leerkrachten : Kim DR, Jolien
Directie : Didier, Suzy
Verontschuldigd: Marjan, Ann C, Annick, Karen
Notulist : Tine Beke

2. Werkgroep verkeer
Er werd een sponsorloop georganiseerd op de lagere school. Dit was een heel groot
succes. De loop bracht in totaal 3000 euro op. Dit bedrag is voor de ouders van
verongelukte kinderen.
Deze week was het de verkeersweek. Er werden verschillende activiteiten
georganiseerd.
3. Werkgroep sportraad
Paaswandelbrunch :
Er waren minder deelnemers (ongeveer de helft) dan vorig jaar. Hierdoor was de
winst ook opmerkelijk minder. De reden hiervoor is niet duidelijk.
Op de laatste vergadering werd nagedacht over activiteiten voor volgend schooljaar :
- fietstocht 18/9
- schaatsen 3/12
- in voorjaar 26/3 : kubb wedstrijd (in plaats van ontbijt). Er wordt nagedacht over een
geschikte locatie.
4. Schoolfeest
- Op kleuterschool : op 28/5
- Thema : ‘talenten’
- OR verzorgt de bar : opstellen vrijdagavond vanaf 18.00 en zaterdag voormiddag
- de school vraagt aan de OR om pannenkoeken te bakken (in totaal ongeveer 400).
Sommige leden van de OR zullen op voorhand thuis een aantal pannenkoeken
bakken :
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Annelies, Valery, Nikki, Hannelore, juf Jolien, Annelies (vrouw Tim)
- Graag nog ‘helpende handen’ doorgeven aan Suzy/Annelies. Er is zeker nog hulp
nodig.
- de directie van de kleuterschool werkt momenteel halftijds om medische redenen.
Op het schoolfeest zal Suzy zoveel mogelijk aanwezig zijn, maar wellicht niet de hele
tijd.

5. Schoolraad
Er werd verder nagedacht over een nieuwe vormgeving voor de schoolraad.
Hannelore Sys wordt de ‘trekker’ van deze nieuwe schoolraad.
De schoolraad zal bestaan uit een groep van vaste leden en een groep van losse
medewerkers/vrijwilligers. Vaste leden: Didier Vandenhaute (directeur), Suzy Van
den Haenaut (directeur), Els De Pauw (beleidsondersteuner / leerkracht
kleuterschool), leerkrachten lagere school (werkgroep), leerkrachten kleuter (nog te
bepalen), Bram Soenens (ouder), Marjan Coussens (ouder), Hannelore Sys (ouder).
Nieuwe leden zijn zeker nog welkom. Afhankelijk van het onderwerp/thema kan
iedereen die interesse heeft meewerken.
Manier van werken :
Een eerste idee zal ontwikkeld worden in de vaste groep. De verdere uitwerking van
het idee en de vraag wie hieraan wil meewerken, wordt aan de grotere groep van
vaste en losse medewerkers (via e-mail) voorgelegd zodat iedereen steeds de kans
krijgt aan alle projecten deel te nemen.
Ideeën zullen ook steeds voorgelegd worden aan de Ouderraad en op de
personeelsvergadering van beide afdelingen om de inbreng van andere/nieuwe
ideeën toe te laten. Dit geldt evenzeer voor de losse medewerkers van de
schoolraad, waarbij ook de betrokkenheid van de lokale gemeenschap bijzonder
gewaardeerd wordt. Omgekeerd kunnen ook ideeën vanuit het leerkrachtenkorps, de
ouderraad en de lokale gemeenschap doorgegeven worden aan de schoolraad. De
schoolraad wordt opgenomen als een vast agendapunt bij elke geleding.
Iedereen gaat akkoord om de schoolraad in zijn nieuwe vorm vanaf dit schooljaar al
te laten plaatsvinden en niet te wachten tot het nieuwe schooljaar. Binnenkort zal
reeds een eerste onderwerp rond het thema ‘talenten’ aan bod komen.
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Er wordt een folder uitgewerkt rond dit thema. Dit gaat mee met de kinderen rond 9
juni. Het is de bedoeling dat de kinderen hun ouders interviewen rond talenten. Er is
ook een wedstrijd gekoppeld aan het interview.
In de Kollebloem is er vanaf nu ook steeds een rubriek vanuit de leerlingenraad.
Op de infoavond in september zou het nuttig zijn om een organigram te tonen aan de
ouders in een folder.
Volgende vergadering van de schoolraad : donderdag 16 juni 2016 om 20.15.

6. Verkiezingen bestuur OR
Het huidige bestuur heeft 4 jaar gefunctioneerd. Annelies, Irmine en Tine blijven
kandidaat voor de komende 4 jaar.
Annick Vincke zal het bestuur verlaten.
Tim Geenens is een nieuwe kandidaat.
De uitslag van de verkiezingen : Annelies, Irmine, Tim en Tine vormen het nieuwe
bestuur. De mandaten worden onderling besproken.

7. Verwenavond
Op deze avond wordt het schooljaar feestelijk afgesloten. Alle medewerkers van de
OR, sportraad, werkgroep verkeer,… leerkrachten en directie zijn van harte welkom.
Dit gaat door op zaterdag 25 juni.
Wie heeft nog zin om mee te helpen voorbereiden?
Yves De Vilder, lid van Werkgroep verkeer, neemt afscheid. Hij zal bedankt worden
op deze avond.

8. Financieel nieuws
- Stand van zaken op de rekeningen
Zichtrekening 1090.12 euro
Spaarrekening 4359.06 euro
LEGO WEDO (www.ratoeducation.be) is aangekocht voor de lagere school.

9. Data
Geplande data :
28/5 : schoolfeest kleuterschool
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25/6 : verwenavond
29/6 : proclamatie zesdes (hulp gevraagd vanuit de OR bij receptie -> doorgeven aan
Annelies)

10. Varia
- Eerste communie:
Receptie : sommige ouders van kinderen van het koor komen een glas meedrinken
bij het ophalen van de kinderen. Dit is echter niet de bedoeling.
Voorstel : genodigden (ouders en familie van eerste communicanten) krijgen een
soort bonnetje voor de receptie en de kinderen van het koor worden afgehaald op
een andere locatie dan de receptie.
- Er werd een stakingsaanzegging ingediend door de vakbond :
Dinsdag 24 mei ’16
Dinsdag 31 mei ’16
De directie heeft totaal nog geen idee van de impact hiervan.
- Dossier van de nieuwe sporthal is ingediend bij AGION. Normaal gezien zou dit nu
vlot moeten verlopen.

