Verslag OR – 10/09/2018
Aanwezig: Meester Pascal - Els VL - Els M - Elke - Steffi - Wendy - Sara - Kim - Lynn Jurgen - Ellen - Lindsay - Marijke - Sandra - Katrien
Verontschuldigd: Robin
Verslag: Elke
Agendapunten:

1. Verwelkoming nieuwe leden
2. Goedkeuring vorig verslag
3. Opnemen mandaten secretaris en penningmeester
4. Huishoudelijk reglement
5. Werkgroepen: trekkers en deelnemers
6. Evaluatie schoolfeest/ouderterras/afscheid 6de leerjaar
7. Update schoolwebsite: ouderraad
8. Investering (is dit jaar nog niet gebeurd)
9. Evaluatie infobundel
10. Schoolraad (vragen, items)
11. Dag van leerkracht
12. Eetfestijn
13. Activiteitenkalender
14. Planning vergaderingen
15. Maandelijkse bijdrage OR nieuwsbrief
16. Varia
17. Volgende vergadering
Verslag
1. Verwelkoming nieuwe leden
Katrien, mama van Warre en Mone.
Marijke, mama van Seppe en Silke.
Sandra, mama van Lara.
2. Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen.
De verslagen zijn steeds te lezen op de website, rubriek ‘ouderraad’ - ‘verslagen’.
3. Opnemen mandaten secretaris en penningmeester
Penningmeester: Lynn
Secretaris: Elke
Vertegenwoordigers Schoolraad: Els M en Els VL (reserve: Jurgen).
Vertegenwoordiger Cultuurraad: Els M. (reserve: Jurgen)

4. Huishoudelijk reglement
Dit was op het moment van de vergadering niet voorhanden. Kim brengt dit zo snel mogelijk
in orde. Waarschijnlijk zal het reglement te vinden zijn op secretariaat. Ieder lid, ondertekent
dit dan (verplicht!). Kim geeft ons een seintje wanneer dit beschikbaar is.
Adressenlijst zal Elke aanpassen en doorsturen. Kan iedereen dit dan nog eens controleren?
5. Werkgroepen: trekkers en deelnemers
Kinderfuif: Lynn - Sara - Lindsay - Wendy - Steffi - Kim - Marijke - Els M
Afscheid zesde: Els M - Kim - Wendy - Lynn
Eerste communie: Elke
Dag van de leerkracht:(5 oktober): Steffi - Lindsay
Voetjes: Els VL - Jurgen - Els M
Ouderterras en café: Jurgen - Robin - Steffi - Sandra
Teambuilding: Sara - Steffi
Datum kinderfuif: 16/03/2019.
Datum voetjes 2de kleuterklas: 5/10/2018.
6. Evaluatie Schoolfeest/Ouderterras/afscheid 6de leerjaar
Schoolfeest: - Meer drank/eten voorzien.
Er waren 2 friteuses voorzien maar niet tijdig geleverd door Thierry Fun. Er waren ook
problemen met de gasflessen. Té weinig helpende handen om extra eetstandje te bemannen.
Externe snackbar? Nadeel: Minder opbrengsten.
Kan koelwagen van bv Janorent oplossing bieden om extra drank koud te leggen?
- Meer zitplaatsen.
Er waren +/- 500 stoelen. Dit lijkt ons voldoende. Je kan toch niet tot einde Wolvenstraat
stoelen plaatsen? Optredens Kleuters/Lager school was opgesplitst hierdoor was volk meer
verdeeld.
- Tussentoog met tafels zetten.
- Koffie aanbieden in voormiddag?
Brengt extra afwas met zich mee. Wanneer gewerkt wordt met plastiek bekers, is dit niet echt
milieuvriendelijk.
- Balonnen waren milieuvriendelijk.
Hier kregen we veel vragen rond van de ouders.
Algemeen was de organisatie top.

Ouderterras: - Organisatie/hulp was goed. Opkomst was minder dan vorig jaar. Een echte
verklaring is hier niet voor.
- Er is geen Leffe gedronken. Zal niet meer voorzien worden.
Streekbiertje voorzien?
- Fruitsap voorzien.
- Sara stuurt nog afrekening van Gin door. De Moor wil altijd Ginstandje
inrichten. Misschien ook iets om mee te nemen voor kinderfuif?
Afscheid 6de leerjaar: - Er was té veel eten voorzien.
- Opkomst was naar ons gevoel minder dan vorige jaren.
- Een pluim van meester Pascal voor de organisatie.
Dit schooljaar zal afscheid 6de leerjaar doorgaan op 24/05/2019.
Andere formule dringt zich op.: BBQ organiseren met inbreng van de ouders? Show korter
houden?
Meester Pascal stelt voor aan juf Nele. Eventueel met afvaardiging van ouders + OR
brainstormen.
7. Update schoolwebsite: ouderraad
Dit wordt doorgestuurd naar meester Stijn: stijn.beerens@debloesem.net.
Kim zal dit voortaan op zich nemen.
8. Investering (is dit jaar nog niet gebeurd)
Er wordt 2000 euro geschonken aan de school.
Hoe besteden?
- Digitale wereld. Van In heeft digitale leesboekjes (per AVI-niveau). Dit kan op PC/tablet.
Meester Pascal stuurt link door. Leden OR bekijken dit en geven volgende vergadering
feedback.
- Of toch de tafels refter vervangen?
Dit zal ook voorgesteld worden in leerlingenparlement.

9. Evaluatie infobundel
Jammer dat bundel aan ieder kind gegeven werd. Waarom niet enkel aan oudste kind?
Vanaf volgende maand komt alles digitaal. Wie wenst kan dit natuurlijk nog steeds op papier
krijgen. Enkel de in te vullen documenten worden nog meegegeven.
Er zat wel een foutje in rond het al dan niet meebrengen van turnpantoffels kleuterklassen.
Splitsing uren infomoment werden positief onthaald.
10. Schoolraad (vragen, items)
Agendapuntjes:
- Schoolorganisatie
- Llnaantal
- Infrastructuurwerken
- Prioriteitenplanning
- Schaalvergroting.
11. Dag van leerkracht
Waarschijnlijk zal er gegaan worden voor een ontbijt. Dit wordt verder uitgewerkt in
werkgroep.
12. Eetfestijn
20 en 21/10/2018.
Thema zelfde als vorige jaren. Meester Pascal stuurt werklijst door.
Wendy biedt zakjes voor bestekken aan. Bedankt Renotrap/Valbusko voor sponsoring!
Sponsors hebben keuze tussen 30,00 euro (logo op onderlegger) of 60,00 euro (logo op
onderlegger/digitale presentatie/FB presentatie). Winst gaat naar aanleg nieuwe buitenspeelen leerstrook lagere school.
Helpers: 1 dag helpen: warme maaltijd. Wie 2 dagen komt helpen zal de ene dag een warme
maaltijd krijgen, de andere een broodje.
13. Activiteitenkalender
Zie website.

14. Planning vergaderingen
6/11/2018
14/01/2019
11/03/2019
23/04/2019
20/05/2019
15. Maandelijkse bijdrage OR nieuwsbrief
Wendy zal voortaan iedere maand iets doorsturen naar juf Kim.
Kim.perdaens@debloesem.net.
Dit moet voor de 25ste van iedere maand. Sara is back-up.
16. Varia
- Werkgroep 1ste Communie: receptie organiseren voor ouders na de eucharistieviering?
Steffi - Els M zullen hier werkgroep rond opstarten.

- Etentje bij De Goestink of De Vondel: 8/11/2018. Steffi houdt iedereen op de hoogte. Niet
enkel via FB communiceren maar ook per mail!
17. Volgende vergadering
6/11/2018 om 20u op school.

