VERSLAG

OUDERRAAD

VERSLAG vergadering ouderraad 6 november 2014

.
Aanwezig:

Annelies D., Liesbeth C., Steven B., Sarah VC, Priscilla L.,
Ann D. , Hilde Vanholder, Katrien T.

school

Directeur Gerry & Juffen Ann en Ingrid

Verontschuldigd:

Cindy J., Dua Inez, Robbie VH ,Stephan L ,Philippe C,
Schepen Claudine Carels



Opmerkingen bij vorig verslag
geen



Feedback Zuiddag
Gwendolin Vantrappen kwam een dagje werken in onze kleuterklassen: assistentie in de klas, tijdens de
reftermomenten, zelf activiteiten leiden. De kleuterjuffen waren tevreden met haar komst. De
ouderraad betaalde 50 euro aan de organisatie ‘Zuiddag’. De opbrengst gaat naar een jongerenproject
in het Zuiden.
meer info via de links www.zuiddag.be



Kerstsoep
Vrijwilligers:
 Ballekes : Liesbeth, Ines, Ann, Katrien
woensdag 17 december te maken
Annelies belt om het gehakt te bestellen ((12kg + 3 kg gratis?)
Katrien haalt op + andere nodige ingrediënten
 Donderdag 12.30H in parochielokaal maken.
Annelies, Liesbeth, Hilde, Katrien, Ann (soep maken)
 Vrijdag : Ines, Steven, Robbie, Annelies, Liesbeth, Philippe, Hilde
 parochielokaal is reeds aangevraagd
TO DO - Graag ook opnieuw beroep doen op de dame met het grootkeukenmateriaal
(oma van Eline en Laure Cochez.)
→Gerry heeft al gevraagd, antwoord op komst.
-vragen aan Els Dens of ze opnieuw wil helpen
→Annelies
-Sleutel vragen van parochielokaal voor woensdagavond → Gerry
-recept samenstellen + ingrediënten afwegen →Katrien
-bestellen ingrediënten via connecties veiling
→Annelies
-helpers vragen voor vrijdagochtend (klaarmaken tenten) → Gerry via mail
-voorinschrijving via de leerlingen → Gerry via brief lln.
Weight Watchers gaan niet meer sponsoren omdat ze ‘ vorig jaar niet echt feedback hebben
gekregen wat de opbrengst was en wat er met het geld gebeurd is.’ De cursisten kiezen dit jaar
zelf een organisatie waar ze zullen geld aan schenken.
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kaas-en wijnavond
-enkele prijzen worden aangepast (drank)
-prijs van de kaasschotel blijft identiek (lees democratisch!)
-Stephan zou opnieuw zorgen voor sponsoring, bestekzakjes?
-Gerry bevraagt sponsor kaarten en laat ze drukken
-graag meer: balletjes, hotdogs, kaas i.h.a.
-informeren voor eens andere soorten kazen →Gerry mailt
-graag meer helpers op vrijdagnamiddag
LET OP: Onze kaashandel te Ternat werd overgenomen en is niet meer beschikbaar als leverancier.
Op zoek dus naar een waardig alternatief!



Familiequiz
o



Dit zou een ‘gezellige avondvullende quiz’ moeten worden met een familiaal karakter.
Per ploeg moet er een familiale link zijn met de school.
Gerry gaat peilen naar mensen die samen in een werkgroep aan de slag willen hierrond.
doelperiode: een zaterdag in maart
werkgroep: Katrien, Liesbeth, Inez, Priscilla, Steven, Gerry, Annelies
1ste samenkomst: woensdag 19 november bureel directie 20.00H
reeds mee te nemen: -format quiz Tollembeek en Excel voor scorebord eventueel te gebruiken
-er kan materiaal (schermen, beamers, muziekinstall. via provincie gratis
ontleend worden)
Evaluatie grootoudersfeest
-Elk jaar opnieuw dagen er enkele ouders op; via briefwisseling wordt dit nochtans vermeld dat dit niet
de bedoeling is. Geen pasklare oplossing!
-Overgrootouders toelaten? Zijn niet vermeld op uitnodiging! We doen verder zoals we bezig zijn. Mee
uitnodigen zou onze capaciteit overstijgen!
-Aantal helpers was deze keer top! Maar er zijn mannen nodig om met de zware tafels te sleuren!
-Catering ok/ VOLDOENDE VAN ALLES.
-Foto’s en filmpjes komen op website.
-Optreden was prima en inhoudelijk sterk en dit met een moeilijk thema! ( ‘Groote Oorlog’).



De stippen
De technische dienst van de gemeente is bezig met een overzicht te maken van al het verfwerk in
de gemeente. In functie hiervan kunnen er prijzen gevraagd worden en bestellingen geplaatst.
gemeente wil dus wel, maar kan lang duren.
Inmiddels hebben enkele kleuterklassen al maanden geen stip en zal dit wellicht nog zo maanden
blijven. Raad stelt voor om het bij vast weer nog zelf te doen.



herstelling fietskes
Het is wachten op nieuws van Don Bosco voor eventuele herstelling aldaar. Beslissing ligt bij
diensthoofd van deze nieuwe afdeling.



Varia
-aanpassen ledenlijst op website: gebeurd!:
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-aankopen materiaal voor lager
Speelplaatsspeelgoed is opgelijst en klaar voor bestelling.
Beamer geleverd en geplaatst.
-foto’s aangekocht materiaal voor op website
→wanneer alles geleverd is
-opmerking bussen parking
Dit was toch wel een eenmalig gebeuren. Indien mensen gehinderd worden, moeten ze de persoon in
kwestie aanspreken.
gebouw RK: De Schepen werd uitgenodigd om feedback te geven tijdens deze vergadering. Zij
excuseerde zich voor vanavond wegens ziekte, maar reageerde via mail.
Wat betreft het lokaal:

We opteren voor een maximale bezetting van dit lokaal. 't Is te zeggen dat het lokaal tijdens de schooldagen ter
beschikking kan gesteld worden van de school en tijdens de vakanties van de speelpleinwerking.
De wanden zullen voorzien worden van afsluitbare kasten voor de stock van de speelpleinwerking.
Het midden van het lokaal kan dan gebruikt worden voor de leesmoeders, overleg, enz.
Deze werken kunnen pas uitgevoerd worden tijdens een schoolvakantie. Het hoeft niet gezegd dat er momenteel
al heel wat werken gepland zijn voor de 4 schoolgebouwen.
Vandaar dat het lokaal pas vanaf volgend schooljaar beschikbaar zal kunnen zijn.
Wat betreft de schilderwerken in de gang:

Alle schilderwerken aan de gemeentelijke gebouwen worden tegen 2015 opgelijst. Daarna volgt de globale
bestelling van de nodige materialen.
Op de planning om de schilderwerken uit te voeren heb ik momenteel nog geen zicht.

Dit lijkt ons een aanvaardbaar compromis.

Volgende vergadering: woensdag 7 januari 2015 om 20.00H in zaal Notelaar
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