Verslag OR – 16/12/2019
Aanwezig: Meester Stijn - Kim - Els VL - Lynn - Marijke - Wendy - Ellen – Nathalie VDB Nina
Verontschuldigd: Elke - Philippe – Laura – Steffi DR – Robin – Lyndsay – Sandra – Meester
Pascal – Steffi M – Katrien – Vanessa – Sara – Lien – Els M - Jurgen
Agendapunten:

- Verslag vorige OR
- Speelplaatswerking
- Turnvloer
- Groene speelzone
- Nieuwbouw
- Kinderfuif
- Evalueren: oudercafé, wintermarkt
- Varia:
Verslag:
Vorig verslag wordt goedgekeurd.
Speelplaatswerking:
Herhaling van de containerbegrippen. “Het zorg dragen voor” blijft in het bijzonder een
moeilijk principe dat nog niet voldoende gerespecteerd wordt.
Daarom zal er vanaf januari 2020 een nieuwe regeling van toepassing zijn. De school wordt
opgedeeld in zones, waar de kinderen afhankelijk van het vertrouwen en het respecteren van
de containerbegrippen, in mogen spelen. Hoe correcter de kinderen de principes
respecteren, hoe groter de zone is waar ze mogen in spelen: zone tot de Wiesjweg – zone
tot de speeltuin – zone speelplaats met materiaal – zone speelplaats zonder materiaal –
zone refter.
De beoordeling gebeurt telkens op individuele basis.
Via sociale controle wil men dit nieuwe principe in goede banen proberen leiden.
Turnvloer:
Subsidie van Agion is in orde. Totaalbedrag voor de vloer is 9000€. Agion zal 2/3
subsidiëren. Wij moeten 1/3 zelf sponsoren. Ouderraad bevestigt de sponsoring van 3000€.
Groene speelzone:
Dit zal de school zelf bekostigen. Het gaat om een bedrag van €40.000. Om dit bedrag te
financieren zullen we beroep doen op:
- Trooper
- Crowdfunding
- Ouderraad zal een deel financieren oa. met opbrengst kinderfuif 2020
Nieuwbouw:
Het einde is in zicht. De verhuis wordt in de krokusvakantie gepland.

Kinderfuif:
Het thema is “Boerderij-fuif”. Fuif is gepland op 28 maart 2020 van half 4 tot half 10. Gin zal
vervangen worden door een alternatief. Hetzelfde concept van de andere jaren blijft
behouden. De leerkrachten mogen al op de hoogte gebracht worden van het thema zodat ze
al kunnen nadenken over de decoratie. DJ is dezelfde als vorig jaar. Wendy heeft reeds een
“save the date” gemaakt die we op school kunnen uithangen.
Evaluaties:
1. Oudercafé:
- Er was niet zoveel volk.
- Voorbereiding is vlot verlopen.
- Er is wat onduidelijkheid over de prijslijst. Op dit ogenblik is de prijslijst van de
activiteiten van de ouderraad goedkoper dan deze van de activiteiten van de
school zelf. Te bekijken of we dit gelijk trekken.
- Voor het volgende café/terras een activiteit op facebook aanmaken
- Volledige dozen van zoute/paprika chips die over zijn – slechts houdbaar tot half
maart
2. Wintermarkt:
- Er zouden meer kraampjes mogen zijn. Bv: alle klassen iets laten maken
(eten/knutselwerkjes)
- Activiteiten voor kinderen is toch een meerwaarde, dat zij zich ook kunnen
bezighouden terwijl de ouders iets drinken
- Het was inderdaad beter op de grotere speelplaats (meer plaats)
- Er wordt opgemerkt dat de wintermarkt toch ook wel mensen trekt die we niet
vaak zien
- De ouderraad wil de volgende keer zeker een kraampje nemen: bv. ouderraad
kan de wafels verkopen
- Zeker volgende keer meer eetmogelijkheden voorzien (frietjes, pasta)
- Hasseltse Koffie
- Dubbele boekingen (koor, workshops, wandeling) zijn niet altijd gemakkelijk om
in goede banen te leiden

Varia
-

Er werd gevraagd of het verplicht is om de helmen buiten aan de fietsen te laten
hangen. Dit klopt niet. De helmen mogen mee naar binnen genomen worden.

Volgende vergadering
Dinsdag 28 januari 2020 om 20u op school.

