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Verslag
13/11/2017

1. Rondvraag naar eventuele extra agendapunten voor deze vergadering
Niemand heeft een extra agendapunt.
Iedereen wordt welkom geheten.
Er zijn een aantal wijzigingen in de ledenlijst: Ellen Byl neemt wegens tijdsgebrek ontslag uit de
ouderraad. Ook Frank, Ruth, Nathalie en Rigard lieten weten ermee te stoppen.
2. Goedkeuring & opvolging verslag OR 13/11/17
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
3. Korte terugblik op activiteiten OR (sinds vorige OR vergadering)
Wijnproefavond (ZA 25/11/2017)
De wijnproefavond was terug succes. We hebben een opbrengst van 580 euro. Er was wel iets
minder volk. Een volgende editie is zeker welkom. Met de nieuwe leverancier is het goed
verlopen.
Er zijn 420 flessen verkocht op 42 inschrijvingen. Er heeft niemand extra via de mail besteld.
Kerstdrink OR (VR 22/12/2017)
Er is 14 l fruitsap, 18 flessen cava, 14 l glühwein en chocolademelk gedronken. Bedankt aan
iedereen om te helpen, daardoor is het zeer vlot verlopen. Er waren geen aangebrande potten
dit jaar! Iedereen vond het heel aangenaam en het heeft ongeveer een 200 euro opgebracht.
Juf Cindy heeft nog een aantal mensen kunnen overtuigen aan de schoolpoort om toch even
binnen te komen.
4. Mededelingen van de directie
Luc is nog steeds afwezig. Juf Katrien en juf Katrien ondersteunt juf Cindy momenteel, maar het
is wel heel zwaar momenteel door het vele werk. Er is contact opgenomen met de algemeen
directeur om dit te bespreken. Er zijn momenteel onderhandelingen bezig om een directeur ad
interim aan te stellen. Na de krokusvakantie zou hierover meer duidelijkheid moeten zijn.
Er staat heel wat op til voor de natuurlijke speelplaats. Voor de speelplaats voor de kleintjes
gaat er naar verzachting door aanleggen van heuvels en parkjes. Aan het amfitheater wordt
aarde gelegd, zodat daar later eventueel nog een glijbaan kan komen. Op 3 maart is er een
werkdag, waarbij de grond zal worden aangeplant met struiken en andere planten, zodat deze
niet weg vloeit. Er komen ook wilgenhutten en er zal met hout gewerkt worden.
Het jaarthema is ‘Keiveel zin in …’, nu is het genieten, na samen en TODO. De leerkrachten en
leerlingen kiezen wat ze willen doen met het deelthema. Dit werkt het best en zorgt voor
eensgezindheid en samenwerking.
Op 22 maart is er de ‘Heldentocht’, een wandeling waarbij er verschillende standjes zijn met
gedichten, toneel, muziek, … Het paasverhaal zal hier een stuk aan gekoppeld worden. Het idee
is gegroeid vanuit de leerlingenraad en ze hebben ook gezocht naar een goed doel. Dit is
enerzijds de vzw Hachiko (hulphonden) geworden en anderzijds het initatief ‘Heldenhuis’. Juf
Cindy heeft 2 kinderen met een beperking die later niet zelfstandig zullen kunnen wonen.
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Samen met andere ouders die ook een kind met een beperking hebben, proberen ze een
oplossing te zoeken zodat de kinderen niet in een tehuis hoeven te verblijven. In de Hartwijk zal
een groot huis gebouwd worden voor 10 jongeren met een beperking om daar met begeleiding
te kunnen wonen. Deze jongeren zullen ook naar de school komen om de verschillende klassen
kennis te laten maken met mensen met een beperking. Ook de blindengeleidehonden zullen
eens naar de school komen.
Er is een halve euro inschrijving en de wandeling start om 16u30. Er kan een vrije bijdrage
gegeven worden tijdens de wandeling en er zullen ook kraampjes zijn om zaken te verkopen. Op
het einde zal er ook mogelijkheid zijn om iets te drinken.
De ouderraad zal helpen bij de bar op het einde. Zingende mama’s mogen zich ook altijd
aanbieden.
5. Vooruitblik naar eerstvolgende activiteiten & praktische afspraken:
(1) Spaghetti-avond ‘Bella Italia’ (ZA 24/02/2018)
De school heeft op voorafgaandelijke vraag van de ouderraad al nagedacht wat er kan
gedaan worden met de opbrengst van deze avond. Momenteel staat er ongeveer 5.100 euro
op de rekening. Dit zonder de inkomsten van de spaghetti-avond. Momenteel zijn er 10
iPads, maar dit is eigenlijk te weinig. Nu werken ze per 2 op één iPad. Dit geeft soms
problemen tijdens het afleggen van bepaalde proeven. Meester Nicolas beheert deze iPads
en zorgt ervoor dat ze in orde blijven. Voor 1 iPad is het via de school 325 euro kostprijs.
Deze komen met een dikke, beschermende hoes. Het zou zeker welkom zijn indien er nog 10
iPads zouden bijkomen. Ze worden nu heel veel gebruikt en er is een wachtlijst om deze te
kunnen gebruiken. Het is zeker goed dat alle kinderen hier van kunnen gebruik maken. Het
is voor iedereen goed om voor de tablets te gaan. Het lijkt beter om voor 12 tablets te gaan,
zodat elk kind op een eigen tablet kan werken.
Er zijn reeds 123 mensen ingeschreven. Er kunnen maximaal 220 mensen komen. Er zal nog
eens een mailing doorgestuurd worden met de link om in te schrijven.
Het is spaghetti à volonté, wat de prijs verklaart. Er zal geen carbonara zijn, maar wel
spaghetti (geen macaroni) met kaas en hesp. Er kunnen ook afhaalmaaltijden voorzien
worden. Dit kan gebruikt worden indien er niet genoeg plaats zou zijn of voor mensen die
die avond niet kunnen komen, maar toch willen bestellen. Het is beter om hiermee niet
onmiddellijk reclame te maken, aangezien het toch de bedoeling is dat de mensen naar de
school komen.
Er zal na de krokusvakantie een oproep gelanceerd worden om een dessert te voorzien,
voor op het dessertbuffet. Joke zal bijhouden wie wat wil maken, zodat er niet teveel is en
niet alles gelijk is. Voor 1 euro zal men 3 stukjes dessert kunnen krijgen.
Valerie zal met haar bestelwagen om drank gaan bij Flandria. Dit bespaart ons 25 euro. Ze
komen alles terughalen. Voor de wijn en de cava zal dit via Neyt gebeuren. Glazen mogen
gebruikt worden en de wijn mag teruggegeven worden. Een gebroken glas kost wel 3 euro.
We hebben momenteel een 50-tal glazen staan voor schuimwijn. We zullen nog 50 glazen
extra bijkopen bij Vantornhout, zodat dit genoeg is voor deze avond, maar ook voor het
afscheid van de 6e-jaars. Voor 12 glazen is het 8,76 euro. Dit zal ons dus 52 euro kosten. Ter
vergelijking in de Ikea is het 7 euro voor 12 glazen. Wijn en cava zullen ook per fles kunnen
aangekocht worden.
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Er zal niet met bonnetjes gewerkt worden, maar met festivalbandjes om aan te duiden
welke saus er gevraagd werd. Het is wel zeker geen probleem om de avond zelf ook eens
een andere saus te proeven. Er zijn voldoende tafels en stoelen. Er zal gewerkt worden met
lange tafels waar iedereen aan kan schuiven. Barbara zal voor bloemstukjes zorgen. Er zullen
Italiaanse vlagjes zijn om mee te zwaaien wanneer je dorst hebt en er zijn ook Italiaanse
placemats. Verder komen er nog theelichtjes op tafel voor de sfeer en wordt er ook een
prijslijst op tafel gezet. Aangezien de TL’s niet gedimd kunnen worden, zal er met 2 grote
spots die niet warm worden, aan de zijkant gewerkt worden. Er zal nog gevraagd worden
aan de kinderen om tekeningen te maken rond Italië en deze aan de zuilen te hangen.
Voor de animatie mag de muzische ruimte gebruikt worden. In de gangen zal er niet kunnen
gelopen worden en het is ook niet de bedoeling om buiten te gaan. Er komen 2 Jin’s van de
scouts animatie geven van half 7 tot half 10. Er zullen kringspelletjes kunnen gespeeld
worden, gekleurd en eventueel naar een film gekeken worden. Dit zal nog verder uitgewerkt
worden in de werkgroep.
Joke doet nog eens een warme oproep naar medewerkers. Voor onthaal en kassa is er nog
iemand nodig, voor te helpen achter bar van half 6 tot half 8, voor in de zaal van half 6 tot
half 8, iemand om af te wassen, voor het dessertbuffet het eerste deel en het tweede deel
en nog een paar mensen voor te helpen in de muzische ruimte. Deze plaatsen worden
allemaal opgevuld, maar er kunnen nog enkele mensen voor de animatie gebruikt worden.
Er kan altijd nog eens aan de leerkrachten gevraagd worden als er iemand wil helpen indien
het nodig zou zijn.
De zaterdagmorgen wordt vanaf 9u de zaal klaar gezet. Hiervoor zal nog een mail gestuurd
worden. Om 17u worden de helpers opnieuw verwacht. ’s Avonds is het de bedoeling om
alles terug netjes achter te laten. Borden, bestek en wijnglazen dienen niet afgewassen te
worden. Voor het dessertbuffet zullen er papieren bordjes gebruikt worden. Voor de koffie
mag de percolator van de school gebruikt worden. Er zullen ook voor koffietassen gezorgd
worden door de school.
Alvast bedankt aan de werkgroep voor de reeds geleverde inspanningen.
(2) Carnavalspannenkoeken (VR 09/02/2018)
Alles hierrond is geregeld. Rond half één komen ze naar hier. Ze hebben een stopcontact
nodig. Juf Katrien is bezig met het maken van een schema om de klassen te laten komen. De
timing hierrond is redelijk krap, maar mits een goede organisatie komt dit zeker in orde.
Voor de kleuters zijn er pannenkoeken die verdeeld zullen worden in de klas zelf. De
kinderen van de lagere school krijgen 3 oliebollen die ze aan het kraam mogen ophalen.
Er zijn reeds 5 helpers, maar er mogen altijd nog meer mensen komen helpen. Nele en
Mieke (vrouw Mark) zullen komen helpen.
(3) Vorming ‘EHBO voor ouders: praktisch’ (WOE 21/03/18)
De datum blijft behouden. Pascal zal wel niet kunnen komen, maar Hylke zal een
Nederlandse collega meebrengen. Volgende week zal er een lijst zijn met thema’s die zullen
behandeld worden. De praktische aanpak zal aan bod komen en daarbij zal waarschijnlijk
ook een stukje reanimatie zitten.
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Hylke zal ook zorgen voor iets om te drinken die avond. Een aanwezigheid van iemand van
de kern is daarbij gewenst.
6. Terugkoppeling vanuit de Schoolraad
Op 28 november is deze samen gekomen. Nathalie en Rigard hebben beslist om hun mandaat in
de schoolraad op te geven, waarna Jorn deze taak op zich genomen heeft. We hebben wel nog
liefst een plaatsvervanger om te komen als Thor of Jorn niet zouden kunnen komen. Dit zal nog
eens aan de volledige groep gevraagd worden.
Op de vergadering werden de maandberichten besproken rond de strategische doelstellingen
die de school geformuleerd heeft. In de maandberichten wordt meegegeven hoe de school deze
praktisch ingevuld heeft. We missen momenteel nog een beetje een input over de manier
waarop de ouderraad hiervoor kan ingeschakeld worden.
Het beleid rond EHBAL (eerste hulp bij afwezige leerkracht) werd ook besproken.
De link naar de verslagen van de schoolraad TODO
Voor Katrien is de schoolraad zeker ook een middel om zaken zoals de schoolstraat terug te
bespreken.
Op 6 februari is de volgende vergadering.
7. Varia – Mededelingen - Rondvraag
Volgende week woensdag is er de dag van de directeur. Uit de kern komt een voorstel om een
geschenkpakketje van De Witte Zwaan als kleine attentie te bezorgen aan Cindy en Luc. Dit is
voor iedereen OK.
8. Voorstel agendapunten volgende vergadering op WOE 14/03/2018
Voorstellen voor agendapunten kunnen altijd doorgegeven worden aan de leden van de
kerngroep.

 Datum volgende Ouderraad: WOE 14/03/2018 om 19u30
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