VERSLAG OUDERRAAD 3 april 2019

Aanwezig: Bart (directeur), Tom, Dirk, Ward, Babs, Bart, Wim en Annelies
Verontschuldigd: Ils

1. Goedkeurig vorige verslagen van 30 januari en 13 maart 2019.

2. Varia
Bij het begin van het schooljaar is er een nieuwe ouderraad gestart en er werd beslist om niet
met een vaste structuur te werken. Uit de werking is momenteel gebleken dat het toch praktischer
is om een zekere vorm aan te nemen.
Aangezien Wim reeds de taken van een voorzitter op zich nam, is hij voorzitter. Annelies is
penningmeester en secretarissen zijn Wim en Annelies.

3. Evaluatie van de afgelopen activiteiten
- Bedelen van pizza´s en pasta´s
Alles is positief verlopen. Enkele werkpunten voor volgend jaar zijn: zorgen voor controle bij de
pakketten, bekijken hoe de samenwerking met de leerlingenraad kan uitgewerkt worden,
misschien een prijs voor de best stimulerende leerkracht, betere digitale kanalen, een flyer
meegeven ipl een brief, visueel maken door de aankopen van de picknickbanken effectief snel te
laten doorgaan,...
- Uitreiking individuele en klasprijzen
Wim en Annelies zijn de klassen rond gegaan om de prijzen uit te delen op 21 maart 2019. Zij
werden positief onthaald door leerkrachten en leerlingen. Leerlingen moeten een beetje wennen
aan het in de bloemetjes gezet te worden. Gaan volgend jaar op dezelfde manier doen.
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4. Activiteiten
- Gespreksavond
Wim heeft zich geïnformeerd bij de Gezinsbond. Blijkbaar zijn er op dit moment en op
verschillende plaatsen in de buurt, infoavonden over de thema´s gaming en sociale media.
Het lijkt te veel, maar de Gezinsbond ziet een samenwerking naar volgend jaar toe zitten.
Bart stelt voor om prof De Man (Imec) te contacteren. Hij doet lezingen rond de invloed van
internet/digitale wereld.
Plan B blijft gezonde voeding bij jongeren door Tom.
Praktisch: half – eind mei inplannen
- Montfortdag zaterdag 27 april 2019
Ouderraad zorgt voor de frietjes en hamburgers.
Belangrijkste is aanwezig zijn. Bart zorgt voor 2 of 3 infopanelen en eventueel een tv voor een
powerpoint presentatie.
Helpende handen: Ward, Wim, Bart, Ils en Annelies
Afspraak om 12u30
- Galabal zaterdag 22 juni 2019
Er is geen financiële steun nodig van de ouderraad, wel helpende handen voor het klaarmaken
van de hapjes en opdienen tijdens de receptie om 19u.
Helpende handen: Dirk, Tom en Ward (Annelies, voorbereiden hapjes in namiddag)

5. Bespreking budget ouderraad
Besteding van de opbrengst van pizza en pasta verkoop, als volgt:
•
•
•
•
•

300 euro prijzen wedstrijd (filmtickets en klasprijzen)
164,30 euro onderhoud AED toestel (jaarlijks)
740 euro fluo boekentashoezen
500 euro muziekbox
750 euro aankoop banken

Bart gaat nog navragen bij Eurogifts hoeveel de boekentashoezen kosten in combinatie met de
aankoop van de school van fluohesjes.
Bart vraagt ook de offerte na over de banken zodat het juiste bedrag gekend is.
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6. Bespreking schoolreglement
Bart overloopt de aanpassingen van het schoolreglement. Er wordt beslist om individueel het
reglement te lezen en opmerkingen/vragen te formuleren. Een werkgroep komt samen op
dinsdag 23 april om 20 u.

7. Varia
- Het huishoudelijk reglement moet aangepast worden naar de realiteit. Dit is een punt voor de
volgende vergadering.
- De boeken van de school gaan volgend schooljaar via de schoolboekendienst “Lichtvis”.
Boeken worden digitaal besteld en betaald, maar de verdeling gaat door op school op het einde
van de grote vakantie.
- Bouwdossier van de sporthal gaat goed, Bouwaanvraag zou tussen juni en september binnen
gedaan worden. We hopen op een nieuwe sporthal in september 2021.
- De aanmeldingen digitaal voor volgend schooljaar zijn maandag vlot verlopen. Momenteel zijn
er 128 aanmeldingen. Er zijn 80 voorinschrijvingen (broers en zussen) en 96 plaatsen over. De
school hoopt de plaatsen vlot te kunnen invullen.
- Er werd een idee gelanceerd om een galabal voor ouders en oud-leerlingen te organiseren. Hier
moet nog verder over nagedacht worden.

Volgende ouderraadvergaderingen zijn 15 mei en 19 juni.
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