Verslag vergadering OR
30 januari 2017
Aanwezig : Hanneke DC, Irmine V, Annelies K, Tine B, Nicky DW, Ann P, Karen
W, Karla S, Marjan C, Griet D, Leen DR
Leerkrachten : /
Directie : /
Verontschuldigd: Didier, Suzy, Hannelore S, Bram S, Geert D, Tim G, Ann C,
Valery L, Kristoff M,
Notulist : Irmine Vermandere

1. Werkgroep verkeer
-

Geen vertegenwoordigers aanwezig, dus geen nieuws

2. Sportraad
-

Volgende activiteit KUBB toernooi
o Gepland op 26 maart 2017 in de namiddag
o Doel om ouders deel te laten sporten en kinderparadijs te voorzien,
maar brainstorming moet nog gebeuren

3. Werkgroep kaas en wijn
-

Weinig inschrijvingen, 200 minder dan 2015

-

Online inschrijvingen gingen wel, maar nog beginnersfoutjes

-

Er waren dit jaar wel geen affiches

-

Na telefoontje met Katrien wordt beslist om inschrijvingsperiode te
verlengen tot vrijdag 3/2! Annelies maakt nog stickers en Carla gaat mee
uitdelen.

-

Sowieso zal er moeten gekeken worden of wel nog alle klassen nodig
hebben en alle shifts.
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4. Schoolraad / Doorlichting
-

De werkgroep is op zoek naar meer mensen om de werkgroep te
versterken
Hannelore neemt de rol van voorzitter dit jaar niet verder op. Wie wil
samen met Bram werkgroep trekken?
Werkgroep oudercafé is op 2/2 om 20u15, het oudercafé zelf gaat door op
16/3 vanaf 19u30.

5. Financieel
-

Stand van zaken op de rekeningen
o Zichtrekening: 6.533,52 €
o Spaarrekening: 4.364,00 €
o Cash: ongeveer 1569,7€

-

nog doorstorten van opbrengst koekjesverkoop 4700€, alsook doorstorten
beloofde 1800€ naar kleuterschool voor inrichting speelhuis

6. Agenda
-

11/2 kaas en wijn

-

28/3 OR

-

27/4 OR

-

13/5 schoolfeest

-

25/5 eerste communie: receptie

-

24/6 verwenavond

-

29/6 proclamatie: receptie

7. Varia
o Suzy kiest vanaf september voor een andere uitdaging. Ze wou dit
persoonlijk toelichten, maar dit zal voor de volgende vergadering
zijn.
o Vraag naar de opbrengst van de verkoop van de kerstkaartjes. Het
bestuur zal dit vragen aan de directie. Heeft deze verkoop invloed
op de kaas- en wijnavond? Wat met de WC-rollen?
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o Het is wel jammer dat er geen enkele afvaardiging is van de school
op deze vergadering.
o Heel weinig volk op de nieuwjaarsreceptie. Voor nieuwe leden was
het niet duidelijk dat dit ook voor de ouderraad was. De sportraad
was niet uitgenodigd dit jaar.

Volgende vergadering : dinsdag 28 maart 2017 om 20u30.

