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Luc Gryp,Cindy De Kesel, juf Katrien, juf Cindy, juf Sonja, Mark Arnaut, Karen Van Waeyenberghe, Gert Batsleer, Ruth
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Onderwerp
Welkom!
Goedkeuring & korte opvolging verslag vorige OR (9 maart 2016)
 met dank aan Jorn
Financiële toestand op 23/05/2016
 toelichting door Karen
Inrichting van nieuwe natuurlijke speelplekken op de speelplaatsen
Toelichting & interactieve werksessie geleid door Juf Katrien B
Ervaringen van de ouders na de eerste weken op de nieuwe Wegel
Mededelingen van de directie &schoolactua
 Toelichting door Luc & Cindy
Korte terugblik op & evaluatie activiteiten OR (sinds 9 maart 2016)
(1) Papier- en elektronicaslag (VR 18 & ZA 19 maart)
(2) Hulp bij verhuis + schilderen slang (paasvakantie)
(3) Medewerking bar en Lego-dorp Schoolfeest (ZO 22 mei)
Vooruitblik naar eerstvolgende activiteiten of hulp bij activiteiten (na 24/05):
(4) Kinderrommelmarkt: ZO 26 juni
(5) Quiz: VR-av 30 september
(6) Eindejaarsreceptie afzwaaiende zesdejaars DI-av 28 juni
Eerste bespreking ontwerp-planning 2016-2017: vergaderingen + activiteiten
Varia & rondvraag & voorstel agendapunten volgende vergadering (…
september)

Bijhorende documenten

Verslag 09/03/2016

Draaiboek Quiz
(verwacht)

Welkom
Goedkeuring & opvolging verslag OR 09/03/2016
 We spreken af om volgend schooljaar verder te werken rond het punt “Toiletten”.
 Luc legt uit dat het plaatsen van het “Digitaal bord” niet zo gemakkelijk is, hierdoor kan hij
ook niet zeggen wanneer dit zal gebeuren. Hopelijk in september!

Het onderwerp ‘Papierslag van scholen en verenigingen’ is op de
vergadering gekomen van de gemeenteraad; helaas stemde de meerderheid het voorstel van
de oppositie weg. Toch dank aan de politieke steun van de voltallige oppositie, i.h.b. van Marc
Windey.
We stellen voor om onze papierslag pas in 2017 leggen, zodat er een beetje tijd over heen
gaat en de Vlaamse regelgeving in ons voordeel wijzigt (is gepland)…
 Het verslag van de vorige keer wordt “Goedgekeurd”.
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2. Financiële toestand
Karen licht onze financiële toestand toe en geeft de kas door aan Gert.
We danken Karen voor haar jarenlang goede zorgen en haar medewerking in de ouderraad!!

3. Inrichting van nieuwe natuurlijke speelplekken op de speelplaatsen
Juf Katrien legt uit dat ze toch voor een natuurlijke speelplaats willen kiezen.
Ze gaan samenwerken met RLM (Regionaal Landschap Meetjesland). De leerkrachten gaan unaniem
voor een natuurlijke speelplaats en ze denken actief mee.
Alle leerlingen werden bevraagd:
 kleuters via “Ren-je-rot!”
 de onderbouw via een ‘droomboom’
 de bovenbouw met plattegrond/foto’s/munten
Sommige antwoorden waren verrassend, andere zijn gelijkend met de leerkrachten, zeer interessant!
Nu worden de ouders bevraagd: we krijgen een plattegrond en verschillende foto’s en kunnen in
groepjes een eigen keuze maken met 15 munten. Er wordt hulp gevraagd van de ouders.
Begin juli en eind augustus kunnen zij komen meehelpen aan de speelplaats.
Wie zich geroepen voelt , kan dit laten weten en voor wie geïnteresseerd is , er is een vergadering op
dinsdag 7 juni om 16 u.
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4. Ervaringen van de ouders na de eerste weken op de Nieuwe Wegel
 Pluspunt: refterbuddies! Kinderen reageren hier zeer positief op.
 Gemachtigde opzichters, zij doen dit zeer goed, je merkt het als ze er niet staan.
 Problemen met het slot, je kan moeilijk naar binnen of naar buiten van de school, wel veilig!

5. Mededelingen van de directie en schoolactua
De directie dankt de ouderraad voor de onze hulp tijdens het schoolfeest.
6. Korte terugblik op en evaluatie activiteiten OR
1. Papier - en elektronicaslag (geen problemen gehad)
2. Hulp bij verhuis en rups schilderen (tegenslag met het weer,
bij mooi weer zal de rups verder afgewerkt worden)
3. Hulp bij schoolfeest (legodorp) Alles verliep vlot
7. Vooruitblik naar eerstvolgende activiteiten of hulp bij activiteiten
4. Kinderrommelmarkt: flyers en affiches worden uitgedeeld om op bepaalde plaatsen te leggen
of op te hangen. Inschrijvingsformulieren zijn uitgedeeld aan de leerlingen van het eerste
leerjaar tot en met het zesde leerjaar. We hopen op een talrijke opkomst.
5. Quiz: Jorn is nog op zoek naar veel mensen om te helpen bij de quiz.
6. Eindejaarsreceptie: Joke is trekker en zal dit verder uitwerken.
8. Eerste bespreking ontwerp-planning 2016-2017
We plannen samen alvast volgende activiteiten (zie ook ontwerp-kalender:









1 september: ontbijt ter verwelkoming…8u tem 9u (Joke, Ruth,…)
Quiz: VR 30/09
Wijndegustatie: 19 november 2017 (Joke, Sarah, Filip, Ruth, Frank, Rigard en Nathalie)
http://www.dewijnzolder.be/
Winterwandeling: 4 februari 2017 (Joke, Ruth,…)
Etentje OR: partner mag mee!
Carnavalspannenkoeken: 24 februari 2017
Kinderrommelmarkt: 10 juni 2017
Verzamelen van tweedehands zwemkledij, turnkledij, schooltassen,…

9. Varia

 Datum volgende Ouderraad: 22/09/2016 om 19u30
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