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Aanwezig : Hanneke DC, Irmine V, Annelies K, Tine B, Nicky DW, Ann P, Karen
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Leerkrachten : Jolien, Ann B, Ilse
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1. Werkgroep verkeer
-

Geen vertegenwoordigers aanwezig, dus geen nieuws

2. Sportraad
-

KUBB toernooi
o Evalutatievergadering gepland op 29/5
o Was een succes met 28 ploegen en 140 deelnemers (geluk met het
weer ook). Werd als aangenaam ervaren.
o Ook andere mensen bereikt dan diegene die anders bereikt worden
(veel van kleuterschool ook)
o Veel kleuters ook dankzij springkasteel, en andere randanimatie

3. Schoolfeest
-

Concept: ’s middags activiteiten met randanimatie en ’s avonds een
optreden

-

Thema: wereld vol kleur -> optreden van de klassen rond het thema

-

BBQ (in 2 shiften 's middags en 's avonds) optie voor thema-eten werd niet
gedaan wegens te duur via traiteurs

-

wandelquiz (nieuw concept)

-

hulp ouderraad voornamelijk in de bar (dessert en koffie buiten)

-

shiften: 2 koffie / 4 opdienen en afruimen / 8 bar en afwas van de
ouderraad en helpende handen --> ook nog eens oproep of facebook
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4. Werkgroep kaas en wijn
-

200 man minder dan vorig jaar, maar toch nog 3488,29€ winst

-

opmerkingen:
o Te weinig soorten kaas: doordat er lang gerekt werd om te bestellen
was er minder mogelijkheden voor verschillende soorten kaas
o Andere kaas op startbord dan buffet: dit is elk jaar zo, maar viel nu
waarschijnljk meer op doordat er een kaas rood was op het
startbord
o Hoeveelheid kaas: aan 2de kleuterklassen is buffet al snel
opgeruimd. Toch nog 3-4kg over
o Minder volk dus gezelliger, vorig jaar opmerking dat het te druk was
o Water dat goedkoper was dan frisdrank
o Eens iets anders uitproberen, momenteel is winstmarge op kaas
nog altijd veel groter dan offertes aangevraagd voor pasta en
dergelijke
--> van andere scholen die ook al ontbijtmand doen voor Valentijn
is geweten dat het heel veel werk is en veel tijd in kruipt

-

Afwassen van borden werd besteld voor 120€ waardoor er een groot deel
minder shiften waren. Was zeker de kost waard.

-

Ook evaluatie maken als winst het belangrijkste is of als gezelligheid /
verbinding met school primeert

-

Eerste maal digitaal inschrijven: is vlot verlopen na enkele kleine
afstemmingen in het begin

-

Bedanking voor Pierre voorzien

-

Bevraging voorzien voor evaluatie

5. Schoolraad / Doorlichting
-

Ouderpraatcafe:
o Voorbereiding is goed verlopen (verschillende mensen ouderraad
leerkrachten en ouders); veel enthousiasme
o Directie gaat visie uitschrijven tegen 13 juni
o Afhankelijk van de bouw van de nieuwe sporthal kan dan ook een
concept verder uitgewerkt worden. Maar toch levendig houden door
iets te doen op de speelplaats (kleine dingen) dat al iets doet voor
het concept. Dan is er ook zicht naar ouders en kinderen toe dat er
inderdaad rond gewerkt wordt. Eventueel ook de evolutie hierrond
blijven bespreken als punt op de schoolraad en de ouderraad

Verslag vergadering OR
27 april 2017
o Er was ook personeelsvergadering voorzien op dezelfde avond.
Punten die daaruit kwamen zijn: speelplaats is zo praktisch en
efficient mogelijk ingericht; nood op dagelijks contact met te natuur
(nu te weinig) -> groenere speelplaats; speelplaats zou ook een
prikkelende plek voor kunst, cultuur en techniek -> niet enkel plaats
voor sportieve kinderen; leerkracht zou ook met zijn klas naar buiten
moeten kunnen gaan
o Ouders hadden zelfde bevindingen: alle types kinderen moeten een
plek kunnen vinden op de speelplaats, plaats om tot rust te komen
o Lijst geïnteresseerde mensen van ouderpraatcafe ook eens
aanspreken voor helpende handen aangezien er ook verschillende
nieuwe mensen aanwezig waren
-

Lestijden:
o Dit jaar vertrokken van 613 lestijden, in oktober nog 20 bijgeteld. Op
1 februari waren dat er 632 lestijden.
o Wat zit daarin: Klasleerkracht voor 20 klassen met 24 leerlingen;
omkadering zorg: uren zorgcoordinatie (meester Wim),
zorgleerkrachten (remediëren, preventie, individuele begeleiding,
kangoeroeklassen), talentenwerking en musische opvoeding,
motorische opvoeding, ict, preventie, gym
o Vraag als zorg afgebouwd wordt om in andere zaken te investeren
of niet, voorbeeld meer klassen met minder leerlingen --> voorstel
van school wordt gevolgd, vertrouwen aan de school om dit uit te
werken
o D klassen in kleuterschool zijn niet goed uitgekomen bij doorlichting
omdat dit volgens doorlichting vooral voordeel is voor de
leerkrachten omdat kinderen uit de klas gehaald worden.
Doorlichting gaf aan dat wetenschappelijk aangetoond is dat
kleinere klassen niet beter zijn

-

Communicatie schoolbestuur:
o Voor vacature directrice kleuterschool is schoolraad niet
geconsulteerd voor advies, daarop zal schoolbestuur aangesproken
worden gesteund door de ouderraad
o Bevraging bij leerkrachten wel gebeurd aan de hand van 2 vragen

-

Infrastructuur
o Samengezeten met de aannemer Beeuwsaert en akkoord over de
offerte, nu moet Ageon opnieuw goedkeuring geven en dan kan
startdatum besproken worden met de aannemer. Er komen dan ook
2 extra klassen bij op de plaats waar nu de turnzaal is
o Nog 3 kleine dossiers over de ramen van blok C, volgende zijn
ramen achteraan
o Kleuterschool: sanitaire blok wordt opgeleverd na bouwverlof
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o Voor zusterhus is opnieuw beroep aangetekend
-

Communicatie met ouders
o Facebook
 Fotos nemen van bepaalde activiteiten om op facebook te
zetten
 Zou ook meer moeten gebruikt worden door ouderraad
 Foto's kunnen ook zonder personen op zijn: zoals een bord
van kaas, oplaten van ballonnen op communie

-

Vertegenwoordiging ouders
o Carole en Hannelore hebben geen tijd meer en Marjan haar tijd is
ook beperkt, dus er is zeker plaats voor enkele nieuwe mensen die
voor de vertegenwoordiging in de schoolraad zouden kunnen
zorgen

6. Verwenavond
-

24/6 vrijhouden

7. Financieel
-

Koekjesverkoop nog niet doorgestort doordat nieuwe sporthal en pimp je
speelplaats in steigers staan

-

Stand van zaken op de rekeningen
o Zichtrekening: 4933,93 €
o Spaarrekening: 4.364,00 €
o Cash: ongeveer 3650 €

8. Agenda
-

13/5 schoolfeest

-

25/5 eerste communie: receptie / helpers gezocht

-

24/6 verwenavond

-

29/6 proclamatie: receptie / helpers gezocht
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9. Varia
-

Communicatie naar ouders over medisch onderzoek op kleuterschool was
niet goed gebeurd, (groot)ouders stonden smiddags te wachten terwijl
kinderen half uur later terugkwamen

-

Pimp je speelplaats: rekening houden met toezichters ook --> geen
onveilige situaties voorzien, maar onmogelijk om altijd alle kinderen te zien

-

Formulering schoolfeest voor BBQ in verband met aantal stukken vlees,
wat als volwassenen maar 2 stukken vlees willen --> eigenlijk is er geen
keuze voor volwassenen is het altijd 3 stukken vlees die voorzien worden.

-

ICT: Kristien en papa's hebben draadloos netwerk in orde gebracht: nog
eens bedankt voor inzet en werk. Computerklas gaat nog onder handen
genomen worden

-

Luizenplaag: in diverse leerjaren op lagere school, brief met stappenplan
zal meegegeven worden. Iedereen zal haren moeten controleren en op
2/5 zullen alle kinderen gescreend worden. Als kinderen luizen hebben die
eruit springen, dan zullen kinderen naar huis moeten gaan (ouders zullen
gebeld worden)

Volgende afspraak : verwenavond op zaterdag 24 juni 2017.

