Verslag vergadering OR
12 oktober 2020
Aanwezig : Bram S, Mathieu D, Delphine C, Pieter VC, Inge VC, Nicky W, Lore T,
Hans B, Kristoff O, Griet V, Charlotte R, Soetkin V, Eline L, Lore S, Tineke D,
Tugba A, Tim G
Leerkrachten :
Directie : Wim, Kathy
Verontschuldigd: Ruth H, Karla S, Bart K, Karen W, Jynse C

Notulist : Tim Geenens

1. Voorstelling
-

-

-

Iedereen stelt zichzelf even voor
Er wordt toegelicht wat de ouderraad zoal voor staat en wat er gedaan
wordt:
o In dialoog gaan met de school over verschillende thema’s via de
schoolraad
o Helpen op schoolactiviteiten
o Organiseren opbrengstactiviteiten ten voordele van de kinderen op
school.
Oproep aan ouders in ouderraad om ook andere ouders warm te maken
om mee te helpen op bepaalde activiteiten, helpende handen
Wat kan er allemaal gedaan worden dit schooljaar:
o PJS: wie kan hier meehelpen met Mathieu om dit wat te trekken /
ondersteunen, er is veel werk te doen aangezien grootste deel van
subsidies dit jaar opgebruikt moeten zijn. Kristoff geeft aan om hierin
mee te willen helpen
o Schoolraad: vraag hoe de communicatie naar de ouderraad toe kan
gedaan worden of verbeterd worden
o Koekjesverkoop: nog proberen om eerste semester te organiseren
o Ontbijt: tweede semester organiseren
o Schoolfeest: voorlopig nog niet te bekijken aangezien het nog niet
zeker is in welke mate dit gaat kunnen doorgaan en wat de
mogelijkheden zijn.
Verdelen in groepjes om over bovenstaande activiteiten te brainstormen.

2. Werkgroep ontbijt
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-

Op 21 maart onbijtmanden voorzien
Zo snel mogelijk al in kollebloem vermelden met eventuele vraag naar
mensen die kunnen helpen om iets te voorzien in het pakket
Achterhalen wat er in de pakketten kan gestoken worden en wat de kost is
Zeker helpende handen nodig om alles in orde te brengen
Ook bekijken hoe en wie sponsoring kan doen

3. Werkgroep koekjesverkoop
-

27 november uitdelen van koekjes
Zo snel mogelijk invulformulier proberen meegeven
Digitaal betaling voorzien ipv geld in enveloppe te laten steken

4. Schoolraad / Communicatie
-

-

Door de corona-maatregelen is het persoonlijk contact tussen ouders en
de leerkrachten sterk verminderd. Steeds meer wordt er gekozen voor
digitale communicatie (mail, facebook, ... ). Het gevoel is er dat die
communicatie nog verbeterd zou kunnen worden. Welke tips of ideeën
hebben ouders en de ouderraad daarvoor?
De voorstellen die in het werkgroepje naar voren werden geschoven
worden meegenomen naar de volgende schoolraad. Daar zullen die
samen met de directie, leerkrachten en lokale gemeenschap verder kijken
welke inzetbaar zijn. Wie nog tips heeft, mag die zeker mailen naar
ouderraad@sintlievenkolegem.be

5. Bestuur ouderraad
-

Vraag wordt gesteld welke mensen willen bij bestuur komen. Uiteindelijk
treden volgende mensen toe tot bestuur:
o Voorzitter: Tim Geenens
o Penningmeester: Pieter Vancoilllie
o Mathieu Daeze
o Kristoff Ongenaet
o Bram Soenens
o Lore Sterckx
o Inge Van Coppenolle

6. PJS
-

Bomen laten planten op speelplaats kleuterschool
Speelbergen: voor uitvoering hiervan moet nog eens samengezeten
worden met de leerkrachten en bekijken voor een aannemer
Ten laatste tegen begin december uitvoeren
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-

Prijsvergelijking laten doen via Bouwpunt

Volgende afspraak: ouderraad vergadering op donderdag 10 december 2020 om
19u30.

