Verslag OR – 20/05/2019
Aanwezig: Kim - Meester Stijn - Els VL - Elke - Lynn - Jurgen - Marijke - Katrien - Els M Steffi - Robin
Verontschuldigd: Meester Pascal - Wendy - Sandra - Lien - Lindsay - Ellen
Agendapunten:

- Evaluatie kinderfuif
- Enquête ouderraad (nieuwe versie) + enquête stratenloop
- Trooper (stand van zaken)
- Taken schoolfeest
- Aanduiden voorzitter schooljaar 2019-2020
Verslag:
Vorig verslag wordt goedgekeurd.
Evaluatie kinderfuif:
- Er is opnieuw record opbrengst sponsoring.
- Omzet was gelijklopend met voorbije jaren ondanks mindere opkomst.
- Er is een winst van ongeveer 3000 euro.
- Kinderen liepen vaak buiten en gooiden met stenen. We hebben hun vaak moeten
binnenhalen. Het hing nochtans op in de zaal…
- Taakverdeling was OK.
- Misschien volgend jaar opnieuw flyers uitdelen?
- Kindjes vanaf 2,5 jaar moeten betalen.
- GIN heeft niet zo goed verkocht…de hype is wat voorbij.
- Opkuis is goed verlopen.
- DJ was heel goed.
- Turntoestellen waren vrijdag niet opgeruimd…moet volgend jaar nog eens expliciet aan juf
Lore gevraagd worden.
- Jammer dat ‘materiaalkot’ niet open was om boeken op te bergen.
- Materiaal van superhelden (om hoofd door te stoppen voor foto) misschien herschilderen?
- Kleinere pot mosterd aankopen volgend jaar.
- Er was té veel salami aangekocht. Portie kaas was OK.
- Drankkaarten waren niet echt praktisch. Elke mailt haar ontwerp door.
Enquête ouderraad
- Er is nieuwe enquête doorgestuurd omdat er vragen waren die niet door iedereen te
beantwoorden waren (bv huiswerkbeleid voor ouders met kleuters). Dit is nu aangepast - er
kan ook ‘nvt’ aangeduid worden.
- Kan iedereen van de OR dit invullen aub!
Enquête stratenloop
Is verstuurd naar alle ouders.

Evaluatie stratenloop
- Er waren een 50-tal deelnemers meer tov 2 jaar geleden. Vooral bij de kinderen was de
opkomst groter.
- Tijdstip was beter (vrijdagavond).
- Jammer dat er niet veel mensen bleven luisteren naar juf. Kimberly en haar papa Misschien omdat het té koud was? Mensen met kinderen gaan sneller naar huis op
vrijdagavond. Lopers blijven niet echt ‘hangen’.
Trooper
- Staat online.
- Moeilijk via GSM beter via PC inloggen.
- Er is promotiemateriaal - Hoe verdelen? Kenbaar maken? Affiches in de school ophangen.
- Via Smartschool aankondigen.
- Doel: om groenzone verder aan te leggen. Meester Stijn toont plan van tuinarchitecte.
Taken schoolfeest
- Thema: ‘Bal Tropical’.
- Meester Stijn heeft werklijst mee. De taken worden verdeeld onder de aanwezige leden.
De andere leden vullen lijstje aan dat meester Pascal nog eens doorstuurt.
- Zou doorgaan op grasveld.
- Accessoires: gekleurde petjes zoals vorig jaar.
- Is er dit jaar ook tombola? Is toch wel bron van inkomsten. Kim wil hier wel met rondgaan.
- Moet de OR bepaalde klassen weer opvangen zoals vorig jaar? Graag hadden we dit dan
op voorhand geweten zodat we dit kunnen verdelen.
Afscheid 6de leerjaar = vrijdag 21 juni 2019
- Kim stuurt lijstje door met wie iets wil maken/wie komt helpen.
- Duidelijk laten weten aan de ouders dat er eten voorzien is.
Afrekening teambuilding
Sarah stuurt mailtje met wie wat moet betalen. Dit wordt dan op de rekening OR
overgeschreven.
Datum etentje einde ouderraadjaar
Waar: De Vondel
Wanneer: donderdag 13 juni 2019 om 20u.
Elke stuurt mailtje om te vragen wie meegaat. Els M reserveert.
Voorzitter
Kim blijft voorzitter in schooljaar 2019-2020.
Varia
- Receptie na 1ste Communie is in orde.
- Ouderterras: Elke - Jurgen - Robin en Sandra zullen de organisatie op zich nemen. Meer
info volgt via mail.

- Opmerking van een aantal ‘kleuter’ouders:
Sanitair in kleuterblok: onvoldoende toiletpapier voorhanden. (Reden: er wordt té veel
verspild dus wordt wat nodig is op voorhand genomen - misschien vergeten de kindjes dit?) geen zeep om handjes te wassen (dit is normaal gezien aanwezig). Wanneer ouders zich
hieromtrent ongerust maken, spreken ze best de juffen eens aan.
- Opmerking van een aantal ‘6de leerjaar’ouders:
Het was niet duidelijk dat het OC in mei ook het slotoudercontact was voor de 6de jaars.
Veel ouders dachten dat OC bedoeld was voor de lln die nog bijkomende info wensten over
studiekeuze en zijn hier niet op ingegaan.
Meester Stijn vindt dit wel een beetje ‘raar’ want in het verleden was de briefinhoud hetzelfde
en hadden de ouders dit wel perfect begrepen.
Blijkbaar was er dan later op de avond ook nog een infomoment voor de Plechtige
Communie. Ouders vonden het ook eigenaardig dat dit samenviel met OC.
Meester Stijn neemt dit op met meester Pascal.
Bij twijfel is het misschien toch beter dat de ouders contact opnemen met de betreffende
leerkrachten. Wanneer het moment van OC niet past, kan er altijd een ander moment
afgesproken worden. Het is jammer dat ouders hier niet op voorhand over gecommuniceerd
hebben…
- Dezelfde ouders zijn ook verontwaardigd dat ze de afwezigheid van hun kind moeten
wettigen, maandag na de Plechtige Communie. Aangezien het hier niet gaat om een
officiële verlofdag of feestdag, is de school dit wettelijk verplicht om te vragen.
De school doet een ‘geste’ om de kinderen toe te laten thuis te blijven en de kans te geven
om naar de dankviering te gaan. Jammer dat hier dan eerder negatief op gereageerd wordt.
Opnieuw: misschien is het beter om dit eens na te vragen bij de mensen van het secretariaat
of directe bij twijfel…
- Voetjes: vrijdag 7 juni 2019. Jurgen en Els VL nemen ‘voetjes’ van de blauwe klas.

Volgende vergadering = Opstartvergadering
Maandag 16 september 2019 om 20u.

