Verslag OR – 28/01/2020
Aanwezig: Meester Pascal - Kim - Els VL - Lynn – Elke – Steffi DR – Robin – Lindsay –
Sandra – Katrien – Vanessa – Els M - Jurgen - Eline
Verontschuldigd: Sara - Wendy - Steffi M - Marijke - Ellen - Nathalie - Nina - Philippe - Lien
Agendapunten:

- Begroting
- Teambuilding
- Agendapunten Schoolraad maart
- Verkeersouder
- Geschenkjes 1ste Communie
- Varia.
Kunnen agendapunten 1 week op voorhand doorgestuurd worden aub?
Verslag:
- Vorig verslag wordt goedgekeurd.
Opmerking: Dossier subsidies voor turnvloer is ingediend maar nog niet goedgekeurd!
- Welkom Eline, mama van Mathéo, blauwe klas.
- Vergadering gemeente met scholen/politie/VSV.
Doel: schoolomgevingen veiliger maken - sensibiliseren.
VSV en gemeente willen gaan samenwerken in nabije toekomst.
VSV stelt ‘verkeersouders’’ voor. Meer informatie op: ‘verkeersouders.be’.
Iemand van OR die dit op zich wil nemen? Graag kenbaar maken tegen volgende
vergadering.
- Agendapunten schoolraad: - februari telling - (2020: 137 kleuters + 216 lagere school)
- structuur vzw en scholengemeenschap.
- Verhuizing niet voor krokusvakantie - nog haalbaar dit
schooljaar?
- Veiligheid en preventie.
- Lynn stelt begroting 2020 voor.
- Teambuilding: 7 maart 2020. Elke stuurt mailtje rond om te vragen wie mee gaat.
Zij geeft dit dan door aan Marijke.
Marijke houdt ons op de hoogte: waar en om hoe laat afspreken?

Geschenkjes 1ste Communie
Opnieuw gepersonaliseerde turnzakjes - rood voor de meisjes - blauw voor de jongens.
Prijs: idem vorig jaar - 5,54 euro/stuk.
Elke bestelt en deelt de zakjes uit - woensdag voor Hemelvaart = 1ste Communie.
Varia
- Receptie na 1ste Communie zou opnieuw doorgaan dit jaar.
- Affiche kinderfuif is klaar. Deadline voor sponsoring begin maart - kan iedereen dan rond
zijn aub?
- Kriebelteam wordt uitgebreid.
- Nadenken over ideetje voor alternatief schoolfeest? We komen hier op terug volgende
vergadering.
- Schoolverkoop - 7 februari: alternatief voor truffels? Ideetjes welkom via mail naar meester
Pascal.
- Ouders maken zich een beetje zorgen om nieuwe speelplaatswerking. Er zou niet altijd
een leerkracht op toezicht staan. Dit is absoluut niet zo…kinderen spelen nooit alleen…er is
altijd een leerkracht die rondloopt op de speelplaats.
Volgende vergadering
Maandag 16 maart 2020 om 20u op school.

