Ouderraad 10 januari 2017
Ouderraad aanwezig: Stephanie, Karen, Evelien, Peggy, Christelle
Leerkrachten aanwezig: Joeri, Ann, Stephanie
Verontschuldigd: Marjolein, Kurt, Dorien, Elsie
1. Secretaris
Het verslag van de vergadering zal geschreven worden door Stephanie Stevens
2. Huishoudelijk reglement
Er zijn twee verschillende reglementen: Decretale en Feitelijke.
Beide zijn nodig.
Het voorstel voor het feitelijk reglement wordt overlopen.
Opmerkingen:
Wat met september indien een leerling de school verlaat?
Verslagen en communicatie zal gebeuren via de site, en niet via fb
Het aangepast voorstel wordt eind deze week doorgestuurd en goedgekeurd per mail
3. Evaluatie opendeurdag
Iedereen was wel enthousiast over het concept. De opkomst was veel lager dan verwacht.
Voor volgend jaar eventueel kijken naar ander tijdstip, andere formule.
Kosten: 96 euro (43 EUR + 50 EUR materiaal op school (koffie, rest fruit en groenten verdeeld
over kleuters)
4. Informatiefiches
Ann heeft dit bekeken met Evelien en het zou mogelijk zijn om dit volgend jaar anders aan te
pakken. Afdrukken en laten wijzigen wat nodig is.
5. Tutti frutti
Werd besproken door nieuwe directie met het schoolteam. Zal opgenomen worden in het
schoolreglement dat iedereen zal deelnemen aan de actie.
Er wordt gevraagd of de ouderraad kan inspringen voor de maanden waar er nog geen
fruitbedeling is. Ouderraad is akkoord als de kosten meevallen. Dit wordt nagekeken door
directie.
6. Fondsenwerving
Kalenderverkoop wordt niet weerhouden. Sponsorloop vindt plaats 30 maart.

7. Veiligheid schoolomgeving
Er is nog niets nagevraagd ivm het zebrapad. Karen kaart het aan bij Wouter Vandewinkel
8. Evaluatie bloembollenverkoop
Er is 668.05 euro winst. Er is 13uur tijd in geïnvesteerd.
Er zal nagekeken worden of het mogelijk is om de bloembollen aan een betere prijs te hebben.
De actie moet vroeger op het jaar georganiseerd worden
9. Spaghettifestijn
Was in orde maar de wachttijd was heel lang.
Het was niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor wat.
Mogen de helpers drankjes nemen? Eventueel duidelijk stellen in een briefing vooraf.
Kan de organisatie gebeuren zonder ouderraad? In principe is er niet genoeg personeel. Maar de
leerkrachten zorgen voor genoeg personeel zodat er wel een apero kan georganiseerd worden
volgende keer.
10. Kerstcadeautjes
Er was discussie aan de schoolpoort over het bedrag van het cadeautje ( te veel en te weinig) Dit
zal besproken worden op de leerkrachtenvergadering. Een eventuele optie is geen cadeautje.
11. Fluofuif
Geen hulp nodig
12. Kindercarnaval
Graag iemand die het gerief van de Revue terug naar school kan brengen.
Begeleiding nodig tijdens de stoet
Carnaval op school: voorlopig toch chocomelk, er kan nagedacht worden over een alternatief.
13. Volgende data
21 februari (foto!)
14 maart
18 april
16 mei
13 juni

