Ouderraad De Wegel

2016-2017

Vergadering DO 11 mei 2017 | Verslag

Aanwezig

Verontschuldigd
Geen nieuws
Locatie
Verslag

Luc Gryp, Cindy De Kesel, juf Jo, juf Katrien, Mark Arnaut, Gert Batsleer, Ruth Van den
Driessche, Joke Den Haerynck, Tine Van Deursen, Filip Maenhout, Sarah Rigouts, Sofia
Lyssens, Jorn Nuttynck, Laurence Jacquart, Heidi Mussler, Sigrid Haers, David Mesure,
Soetkin Desmet, , Nele Desmet, Griet Verschueren, Subadra Van Loo, Hylke Deschryvere,
Nathalie Gulinck, Rigard Piron, George Miron, Thor Calle
Frank Vergauwen, Heidi Regelbrugge, Sophie De Baere
Jo Dalm, Ellen Byl, Caroline Vereeken Nicolas Gabriël, Ignace De Lille
De Wegel
Ruth en Joke

agenda:
Tijd

Onderwerp

0
1
2

2’
2’
5’

Welkom! Verontschuldigden / Wijziging samenstelling OR
Rondvraag naar eventuele extra agendapunten
Goedkeuring & opvolging verslag OR 20/03/17

3

20’

4

20’

Terugblik op voorbije activiteiten van de OR:
- Papierslag (VR 21 & ZA 22 april): opbrengst / dank voor de medewerking!
- Vorming EHBO voor ouders (DO 20 april)
Mededelingen van de directie

5

20’

6

30’

7

5’

8

20’

9

10’

10

2’

Financiën:
- Stand van zaken: kastoestand en spaarrekening; recente inkomsten en uitgaven en
verwachte inkomsten/uitgaven tot eind juni 2017
- Verzoek financiële steun door Wegelteam: toelichting door de directie + bespreking
voorstel (digitaal bord voor nieuwe – 4e – klas 1e leerjaar / tussenkomst in auteurslezingen)
Vooruitblik andere volgende geplande activiteit OR:
- Medewerking aan schoolfeest (ZO 21/05): taken (concentratie OR aan 1 bar mogelijk?) /
voorstelling OR?
- Kinderrommelmarkt (ZO 11/06): stavaza
- Afscheid 6e jaar WOE 27/06 om 19.30: concept/budget/ad hoc werkgroepje + trekker
- Spaghetti-avond (24/02/18): stavaza + 1e ideeënronde over ‘bestemde opbrengst’ (= ‘t.v.v.’)
Schoolraad:
- Uitslag verkiezingen
- Agenda eerste vergadering
Evaluatie werking dit schooljaar + voorlopige planning volgend schooljaar 17-18
Ter herinnering: kernopdrachten OR = (1) inspraak en advies / (2) ontmoeting & netwerking /
(3) vorming / (4) praktisch ondersteunen / (5) informeren en communiceren
- Vergaderingen (5) – evt. bepaling van bijzondere topics/thema’s in 17-18?
- Activiteiten
Varia - Mededelingen - Rondvraag
Heb je voorstellen voor variapunten? Mail ze nog op voorhand door a.u.b.
Planning volgende vergadering: voorstel: DO 21/09/17
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1. Rondvraag naar eventuele extra agendapunten
Geen extra agendapunten.

2. Goedkeuring en opvolging verslag OR 20/03/2017
Het verslag wordt goedgekeurd.
Marleen Crombez en Ann Goossens zetten hun lidmaatschap van de ouderraad stop wegens
niet goed meer combineerbaar met hun professionele leven.

3. Terugblik op voorbije activiteiten van de OR:


Papierslag:
4 volle containers (17,5 ton)!
Verloop liep vlot, mooie opbrengst die de kas zeer goed spijst. Dank aan alle
medewerkers!
Volgend schooljaar terug twee keer! (oktober 2017 en maart 2018)



Vorming EHBO: heel goed gebracht, behoorlijke interesse (± 40 mensen) veel tips, er
is vraag naar een vervolg met meer praktijk.
Vraag i.v.m. attentie/bedanking voor de beide sprekers.

4. Mededelingen van de directie


Hoe is het gevorderd met het pesten op school? De gesprekken met ouders en
kinderen blijven onderhouden. Het pestgedrag is al minder aanwezig maar alertheid
is van groot belang. Er zijn duidelijk vorderingen zichtbaar.



Het ‘Kunstproject’: er wordt samengewerkt met een organisatie. Zij hebben de
school vol gezet en vol gehangen met (namaak)kunstwerken. De school iseen
museum geworden. Er zullen 6 kunststromingen worden bekeken en deze week
werd gestart met de workshops samen de kinderen.



Het schoolfeest heeft dit jaar als thema: KUNST. De school wordt een museum waar
je namaakkunstwerken en kunstwerken van de kinderen zelf zal kunnen bezichtigen.
De school vraagt hulp aan ALLE leden van de ouderraad om de bar te bemannen.
(De Doodle wordt binnenkort rondgestuurd.)



De info avond“van 3de kleuterklas naar het eerste leerjaar” was zeer geslaagd,
interessant, optimaal qua timing. Ook de opkomst was goed. Het nieuwe element, de
boekentas en sporttas, eens in het echt bekijken wat daar allemaal in moet zitten
was een goed idee. Zeker terug meenemen naar volgend jaar.



Op woensdag 7 juni 2017 zullen we terug een tafel buiten zetten met verloren
voorwerpen.
De tweede fase van de natuurlijks speelplaats wordt voorbereid, nu is de speelplaats
van het 1° en 2° leerjaar en de kleuters aan de beurt. De ouders kunnen niet
meehelpen op de volgende werkdag want deze keer zijn het afbraakwerken die door
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een aannemer moet worden opgevolgd. Met dank aan Nico De Mil die zich hiervoor
wil inzetten.
5. Financiën
- De stand van zaken wordt overlopen met Gert Batsleer (onze penningmeester).
- Het schoolteam heeft een vraag om twee zaken te sponseren:
(1) Een digitaal bord:
In het schooljaar 2017-2018 zal er een extra eerste leerjaar worden georganiseerd. Dit vergt
nieuwe uitrusting. Dit zat niet in de begroting van 2017, dus is er geen geld voorzien voor o.a.
een digitaal bord, kostprijs : 2500 euro.
 De ouderraad beslist dit nieuwe digitaal bord volledig te sponsoren.
(2) Bijdrage auteursbezoeken:
Bepaalde auteurs zijn gesubsidieerd, andere niet, kostprijs: 1100 euro.
 De ouderraad beslist hiervoor 500 euro bij te leggen.

6. Vooruitblik andere volgende geplande activiteit OR:





Medewerking aan het ‘Schoolfeest’: er is barpersoneel nodig vanuit de OR. (Doodle
maken)
Kinderrommelmarkt: zelfde draaiboek als vorig jaar.
Afscheid 6° leerjaar: 28/06/2017, OR zorgt voor drank en hapjes en bediening. Er
komt nog een uitnodiging om mee te helpen.
spaghetti-avond, 24/02, thema ‘Bella Italia’, 3 sausen
28 personen nodig die meewerken: oproep aan de volledige ouderraad om deze
datum nu al vrij te houden en mee te helpen!!!
Waar gaat de opbrengst naartoe? Nog te bekijken een volgende keer (voorstellen).

7. Schoolraad
Nathalie en Thor zijn verkozen om de ouderraad/alle ouders te vertegenwoordigen in de
schoolraad. Proficiat en veel succes!
8. Evaluatie werking dit schooljaar + voorlopige planning volgend schooljaar 17-18
We maken samen een ‘Voorlopige planning’ voor 2017-2018.
Zie aparte kalender.
9. Varia – Mededelingen – Rondvraag
10. Planning volgende vergadering: DO 21/09/2017
PRETTIGE VAKANTIE!
 Datum volgende Ouderraad: DO 21/09/2017om 19u30
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