Verslag OR – 06/11/2018
Aanwezig: Kim - Meester Pascal - Els VL - Elke - Steffi - Wendy - Sara - Lynn - Jurgen Marijke - Katrien - Lien - Robin
Verontschuldigd: Els M - Sandra - Lindsay - Ellen
Verslag: Elke
Agendapunten:

- Huishoudelijk reglement ondertekenen.
- Nieuw lid: Lien Boeykens.
- Investering 2018: digitale wereld of tafels? Is dit reeds besproken door het
leerlingenparlement?
- Al een kleine evaluatie Smartschool.
- Evalueren: schoolbib, dag van de leerkracht, eetfestijn
- Varia:
•
•
•
•

Probleem met schoolwebsite vandaag (links werken niet, inschrijven rakker en geen
tabbladen).
Eet of drank stand van de ouderraad op de jaarmarkt in Haaltert (Lynn).
Nieuws over de eerste communie.
Nieuws over de bouwwerken.

Verslag
- Huishoudelijk reglement wordt door iedereen ondertekend. Afwezigen vinden dit op het
secretariaat en gaan dit daar ondertekenen.
- Vorig verslag wordt goedgekeurd.
- Welkom Lien, mama van Mila (klas groen).
- Investering 2018
Voorstellen schoolteam: - Boombox ifv bewegingslessen en schoolse activiteiten.
- ICT/STEM-materiaal kleuter en lagere school.
De beslissing door OR wordt volgende vergadering genomen.
- Evaluatie SS
Dank aan Sara en meester Stijn voor handleiding.
Heel wat ouders hebben zich nog niet aangemeld. Vandaar herinneringsbriefje. Dit is meteen
ook het laatste! Om die reden werden de brieven voor de Rakker nog éénmaal op papier
meegegeven.
Gekozen voor eenvoudig systeem. Ouders kiezen zelf via welk platform ze communicatie
zullen ontvangen. Alle informatie (brieven) bevindt zich op Intradesk - Communicatie.
Nieuw: Oudercontact: uur via SS.

5de-6de leerjaar werken via digitale agenda. Pluspunt: voorbereiding Secundair.
Rapport via Skore.
Er is nu proefperiode van een 3-tal weken. Bedoeling is dat de ouders afstappen van papieren
versie brieven.
Evaluatie activiteiten:
Dag van de leerkracht
Leerkrachten waren enthousiast. Bedankt juf Freya voor het lieve mailtje!
Hoger budget dringt zich op. Hier wordt rekening mee gehouden in de volgende
budgettering.
Eetfestijn
Bedankt OR voor de hulp! Er was genoeg hulp.
Opkomst was ongeveer hetzelfde als vorig jaar.
Kwaliteit eten: OK. Bij sommige mensen was het eten té koud.
Traiteur had zich zaterdag vergist van uur, hierdoor hebben mensen langer moeten wachten.
Extra ruimte om te eten: pluspunt.
Versieringen waren top. Dank aan de juffen en meesters!
Zondag was er tekort aan cavaglazen. Er werd dus in plastiek glazen geserveerd. Dit is niet
zo smakelijk. Tip: Voor kindjes lagere glazen met brede voet?
Zaterdag was er een probleem met tap (wit bier). Dit was vervelend maar we gaan er van uit
dat dit éénmalig is. Bedankt Jurgen voor de snelle interventie!
Er worden niet zo veel kaarten in voorverkoop verkocht, vandaar 2 kassa’s. Bekijken naar
volgend jaar toe of dit echt wel nodig is. Misschien kaarten via factuur laten betalen?
Cake was té snel op. Er was nieuwe bakker. Vandaar dat de cake kleiner uitviel.
Schoolbib
Er is veel reclame rond gemaakt (bv blaadje gemeente-Streekkrant).
Bedoeling: Lezen stimuleren. Bib dichter bij de mensen brengen.
Intern gaan de leerlingen een boek ontlenen - Geen bakken meer.
Er zijn al 10-tal nieuwe leden.
Schoolraad

Behandelde onderwerpen: infrastructuur (bouwwerken kleuterblok zijn gestart - veiligheid is
verzekerd - dit wordt goed opgevolgd (regelmatig vergaderingen) - schoolevolutie (lln aantal)
- nieuwe leerplannen - Zill - overgang 3de kleuterklas/lagere school- BOS (start januari 2019).
Stratenloop
Dit gaat door op vrijdagavond 3/05/2019.
Doel: meer kinderen van de school laten lopen tov 2j geleden.
Uurregeling moet beter.
Schoolverkoop
In januari-februari.
Wat verkopen? Truffels lijken ons nog steeds het beste.
Varia
Er waren problemen met website. Is opgelost. Tegen 7/12 zal er een nieuwe site gecrëerd
worden.
Lynn heeft een idee voor drank/eetstand op avondmarkt Kerksken. Naar voorbeeld van Sint
Gorik op jaarmarkt Haaltert.
1ste Communie: nog geen informatie. Misschien eens met een aantal ouders samen naar
pastoor gaan?
24/01/2019: oudercafé. Jurgen spreekt af met Sandra en Robin.
Foto’s leden OR op website zijn nog niet allemaal in orde. Wendy volgt dit verder op.
Etentje: Donderdag 8/11/2018, 19u30 in de Goestink.
Datum teambuilding: zaterdag 23/02/2019.
Volgende !extra! vergadering
Maandag 10/12/2018 om 20u op school.

