Verslag vergadering OR
20 JUNI 2022
Aanwezig: Tim, Kristoff O, Bram, Inge, Mounya, Wouter, Lore T, Sien, Eline, Lore S
Verontschuldigd: Frederik, Saar, Jynse, Liesbeth
Leerkrachten : Kristien, Peter
Directie : Kathy, Katrien
Notulist : Lore Sterckx
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- Financiën
- Schoolfeest
- Werkgroepen ouderraad
- Evaluatie ouderraad vanuit directie
- Evaluatie klusjesdag
- Eerste communie
- Evaluatie kinderschoolfeest
- Pimp je speelplaats
- Schoolraad
- Varia
- Afscheid van mensen uit het bestuur van de ouderraad
1. Financiën
-

Een gedetailleerd overzicht wordt besproken als Pieter aanwezig is.
Opbrengst van de ontbijtactie: 4.539€ zal gebruikt worden voor Pimp je speelplaats.
Opbrengst aperobags nog naar de schoolrekening over te schrijven.

2. Schoolfeest
-

-

Het schoolfeest was een succes, het is er nog nooit zo druk geweest. Er is veel
geconsumeerd. Het was een overrompeling aan de bar en de bonnetjes.
Aandachtspunten voor volgend jaar:
o Een dubbele bar te voorzien, eventueel een buitenbar. De school vraagt of de
ouderraad de bar volledig kan regelen.
o Twee kassa’s voorzien i.p.v. één.
o Op voorhand al voldoende zakjes maken met een bepaald aantal jetons in.
o Bij voorkeur wordt er een draaiboek gemaakt van wat er allemaal moet
gebeuren die dag.
Het multicultureel hoekje viel goed in de smaak: mooi initiatief!

Verslag vergadering OR
20 JUNI 2022
-

-

Mond-aan-mond-reclame om mensen uit te nodigen blijft belangrijk, de boodschap niet
alleen digitaal verspreiden.
Het zou handig zijn om een WhatsApp groepje te hebben van helpende handen en/of
de leden van de ouderraad zodat er eventueel last-minute nog mensen kunnen
uitgenodigd worden om te helpen. Zo is het ook voor iedereen overzichtelijker wie
allemaal komt helpen. Bij voorkeur ook één of twee personen aanduiden die de dag
zelf als verantwoordelijke aangeduid worden en aanspreekbaar zijn.
Er is 7.000€ zuivere winst gemaakt. Er zijn 7.300€ kosten uitgegeven.
Er is achteraf een kleine receptie geeest voor de helpende handen. Er werd opgemerkt
dat de vrijwilligers op de dag van het schoolfeest zelf geen bonnetjes gekregen hebben.
Dit zou wel een leuke blijk van waardering zijn.

3. Werkgroepen ouderraad
-

-

-

Algemene doelstelling:
o Meer structuur en efficiëntie krijgen in de werkgroepen;
o Duidelijkheid voor nieuwe leden, o.a. een omschrijving van wie er in de groep
zit en wat er binnen de werkgroep moet gebeuren. Dit zal nieuwe leden meer
gericht aanmoedigen om in een werkgroep te helpen.
o Een aanspreekpunt/contactpersoon per werkgroep creëren;
o Communicatie tussen de verschillende werkgroepen onderling blijft
noodzakelijk.
De zichtbaarheid verhogen door:
o Info over elke werkgroep op de website te zetten. Het zou ook fijn zijn als de
leden met naam en eventueel een foto op de website genoemd worden.
o De werkgroepen nog eens voorstellen op de eerste ouderraad vergadering en
dit ook vermelden op de uitnodiging hiervoor.
o Er wordt getracht om tegen 15/09/2022 een structuur en inhoud voor de website
te maken.
Overzicht van de werkgroepen:
o Opbrengstactiviteiten:
§ Organiseren en optimaliseren van verschillende activiteiten die iets
opbrengen ten voordele van de school. Voorbeelden: koekjesverkoop,
ontbijtactie, de apérobags, schaatsen met Sint en Piet…
§ Contactpersoon: Tim en Pieter
o Verkeer:
§ Verbeteren van veiligheid rond de school (zowel qua infrastructuur als
qua sensibilisering en verkeerseducatie);
§ Bemanning van de schoolstraten.
§ Contactpersoon: Wouter en Sien
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o

o

o

o

o

Helpende handen:
§ Ondersteuning bij opbrengstactiviteiten en andere activiteiten zoals fruit
snijden, hulp bij proclamatie,… (eenmalig of frequent);
§ Pimp je speelplaats
§ Klusjesdagen
§ Contactpersoon: Kevin, Lore T en Lore S
Feestcomité:
§ Ondersteuning bij feestelijke ontspanning via activiteiten zoals het
schoolfeest, de winterhappening, de ouderfuif…: het gaat voornamelijk
over het organiseren van de bar.
§ Contactpersoon: Tim en Wouter
Communie/groeifeest:
§ Ondanks de dalende tendens in het aantal communicanten willen we de
kinderen toch een speciaal moment gunnen. Samen met de parochie
en de school wordt bekeken hoe we hieraan een kindvriendelijke touch
kunnen geven.
§ Nadenken over de organisatie van een gezamenlijk groeifeest in het
tweede leerjaar, voor alle kinderen, over religies heen.
§ Datum: 18 mei 2023
§ Contactpersoon: Sofie en Lore S
Communicatie:
§ Streven naar een correct verloop van de interne en externe
communicatie van de school.
§ Zoeken naar mogelijkheden om de ouderraad meer zichtbaar te maken
o.a. op het onthaal van 1 september.
§ Superdiversiteit zal hier ook aan bod komen.
§ Contactpersoon: Bram, Elien en Lore S
Schoolraad:
§ Bespreken van thema’s die invloed hebben op het welbevinden in de
school.
§ Contactpersoon: Bram en Frederik

4. Evaluatie ouderraad vanuit directie
-

Elke werkgroep moet een trekker hebben, die ook aanspreekpunt kan zijn.
Er wordt gevraagd om het overleg van de werkgroepen los van de ouderraad in te
plannen en dit op een efficiëntere manier door te geven op de ouderraadvergadering.
Op die aparte vergaderingen hoeft de directie niet (altijd) aanwezig te zijn.

5. Evaluatie klusjesdag
-

Er was niet zoveel volk aanwezig.
Data best in het begin van het schooljaar vastleggen en communiceren.
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6. Eerste communie
-

Op 4 of 5 juli wordt er samengezeten met de pastoor en parochie om te kijken of een
samenwerking met de school mogelijk is.
Er zijn door de ouderraad ook andere scholen aangeschreven binnen onze parochie,
maar hierop kwam nog geen reactie.
Er hebben ongeveer 12 kinderen van onze school gereageerd om hun communie te
doen in het tweede leerjaar.

7. Evaluatie kinderschoolfeest
-

Er zijn dit jaar iets minder aperobags verkocht. De kosten moeten nog geëvalueerd
worden.
De kinderen vonden het heel leuk.
Wegens het wegvallen van enkele helpers heeft de school op het laatste moment nog
persoonlijk ouders aangesproken om te helpen met het vullen van de zakken. Dit is
goed verlopen. Directe communicatie helpt!

8. Pimp je speelplaats
-

-

Er is een klusjesdag geweest. Er is o.a. gewerkt aan de beplanting op de speelberg,
de takkenwanden, er is geschilderd…
Financieel staat de lagere school voor 4000€ in min en de kleuterschool vor 6800€ in
plus bij de ouderraad. Het huidige beschikbaar budget zal aan de speelberg van de
kleuterschool besteed worden. Er wordt bekeken samen met Kristoff en Lore S of het
haalbaar is om de werken op korte termijn in te plannen.
Ebema wil nog eens komen kijken naar de speelberg in de lagere school.
Er wordt ook gesproken over 2 podia en een afdak bij de kleuters.

9. Schoolraad
-

Er is een schoolraad vergadering geweest. Er waren weinig mensen aanwezig.
Volgende zaken werden besproken:
o Verzekering voor vrijwilligers: iedereen is verzekerd, als er iets gebeurt, moet
de directie binnen 24u ter goeder trouw aangeven dat die persoon aanwezig
was.
o Samenstelling van klassen, verlofdagen,…
o Dialoog met schoolbestuur: sleutelen aan de manier van werken, hoe kan er
efficiënter gewerkt worden en dat er toch participatie en advies mogelijk blijft.
Dit wordt in september besproken.
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10. Varia
-

-

-

-

-

Oog voor lekkers: er belandt op de lagere school veel fruit in de vuilbak omdat het daar
niet gesneden wordt. Het zou fijn zijn om daar ook helpende handen voor te vinden.
Sommige leerkrachten doen dit wel voor hun klas. Nadenken of er met de overschot
van het fruit iets nuttig kan gedaan worden (bv. brengen naar een woonzorgcentrum).
Mounya vraagt dit na bij ‘De Boei’.
Brandoefening: tijdens de oefening op de kleuterschool stonden alle kinderen op de
kleine speelplaats en de branddeur was op slot. De school gaat ervoor zorgen dat er
altijd een sleutel hangt. De school is conform de regelgeving, maar er moet nog een
brandtrap komen voor het eerste leerjaar en de deuren in de turnzaal moeten in het
slot vallen. Het brandsignaal (evt. niet alleen auditief maar ook met licht) moet ook nog
in orde gebracht worden.
Er is op het einde van het schooljaar geen oudercontact meer voorzien voor de lagere
school o.w.v. werkdruk. Hierop wordt door veel ouders een opmerking gegeven. Er zijn
twee oudercontacten in het schooljaar maar de tweede zou beter later op het schooljaar
voorzien worden.
De overgang van het eerste naar het tweede leerjaar was op dezelfde dag als de
proclamatie van de derde kleuterklas waardoor er verschillende ouders niet op één van
de twee activiteiten aanwezig konden zijn. Ook is de datum heel laat gecommuncieerd.
De regels over de overgang naar het tweede leerjaar en de rijen worden
gecommuniceerd in september op de info-avond voor de ouders (5 en 6 september).
Er wordt gevraagd om de data voor de klusjesdagen al vast te leggen in september.
Info over verhuur van de sportzaal: via secretariaat lagere school.
Kinderen komen vaak uitgehongerd van school terug. Er wordt gekeken om de
kinderen nog een tussendoortje te laten meebrengen voor de namiddag (bv. droge
koek of stuk fruit).

11. Afscheid van mensen uit het bestuur van de ouderraad
-

Als je kinderen de school verlaten of als je leerkracht wordt, dan kan je in principe niet
meer deelnemen aan de ouderraad.
Er zijn twee ouders die dit jaar de ouderraad verlaten: Inge en Kristoff. Zij hebben een
bedankje gekregen voor hun inzet en hulp de afgelopen jaren. Een dikke merci!
Als er mensen zijn die zich kandidaat willen stellen voor het bestuur, mogen ze iemand
van de ouderraad aanspreken en zich melden.

Volgende vergaderingen: donderdag 15/09/2022: kennismaking
Dinsdag 11/10/2022: vergadering i.f.v. koekjesverkoop
Donderdag 8/12/2022: vergadering i.f.v. winterhappening
Dinsdag 7/02/2023
Maandag 27/03/2023
Dinsdag 9/05/2023

