VERSLAG OUDERRAAD 15 mei 2019

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

1. Goedkeuring vorig verslag.

2. Evaluatie van de afgelopen activiteiten.
Montfortdag 27 april 2019:
Alles is vlot verlopen. Er zijn een paar aandachtspuntjes naar volgend jaar toe. De opstelling
kunnen we beter veranderen. Voor de frietjes moest je elke keer voorbij de hamburgers en
hotdogs en dit is beter omgedraaid. Ook moeten we een duidelijk overzicht hebben van de
helpende handen, en wie dus iets gratis krijgt en wie niet.

3. Activiteiten
- Gespreksavond gaat door op 22 mei 2019. Er moet nog een aparte mailing komen om duidelijk
te maken dat er een avond komt. Ook de leerlingenraad gaat hierover reclame maken. De
leerkrachten van de scholengemeenschap zijn tevens ook uitgenodigd. Ward zorgt voor een
korte inleiding/introductie tijdens de avond zelf.
- Galabal zaterdag 22 juni 2019. Het galabal start om 20u in Herent. Er werd gevraagd aan de
ouderraad om te zorgen voor hapjes en om te zorgen voor de bediening. Samenkomst om 18u
en de helpende handen zijn Dirk, Tom, Wim, Ward en Annelies. Meebrengen: plankjes en mesjes.
Tegen de volgende ouderraad wordt er een lijstje bezorgd van welke hapjes we moeten maken.
- Aankoop geluidsbox. Wim heeft zich geïnformeerd bij mevr Peeters en dhr Witvrouw en zij
komen aan een bedrag van ongeveer 700 a 800 euro. In de aula zijn een aantal mankementjes
aan de geluidsinstallatie (kabels, aansluitstukken,..) vastgesteld en dit zou men graag ook
aanpassen, momenteel is men zich aan het laten adviseren wat er juist allemaal moet gebeuren.
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De ouderraad sponsort 500 euro voor de box en misschien kunnen we met de opbrengst activiteit
van volgende schooljaar opnieuw sponsoren voor technische ondersteuning.
- Picknick banken. Er zijn door de school banken, tafels en picknickdekens besteld. Begin juni
worden die geleverd zodat iedereen er nog dit schooljaar van kan genieten. Tijdens de
eindviering worden ze officieel ingehuldigd.
- Aankoop rugzakhoezen. Momenteel loopt er een promo bij de verdeler van rugzakhoezen nl
een gratis personalisatie. Bart vraagt een offerte aan en zorgt voor de bestelling van 200 stuks
(voor een bedrag van 580 euro) zodat de hoezen volgend schooljaar tijdens de introductiedagen
aan de 1ste jaars kunnen uitgedeeld worden.

4. Bespreking schoolreglement (verslag van de werkgroep)
De werkgroep heeft heel het schoolreglement doorlopen en alle opmerkingen doorgegeven aan
Bart. We overlopen alle puntjes en Bart probeert de opmerkingen in het schoolreglement aan te
passen voor de schoolraad van volgende week.

5. Bespreking huishoudelijk reglement ouderraad
Een werkgroep komt hiervoor samen op dinsdag 4 juni om 20 u. Zij maakt een voorstel, dat
dichter aansluit bij de realiteit, klaar tegen de volgende ouderraad.

6. Stand van zaken bouwplannen
Bart laat de laatste plannen van de sporthal zien. Ideeën voor een soort van tribune buiten zijn
steeds welkom.

7. Varia
- Bart suggereert een idee van een kerstbar op 19 december 2019. Er komt namelijk een
oudercontact voor alle ouders die dag en dan kan ook het rapport afgehaald worden. Kerstbaridee wordt positief onthaald. Moet wel op een zichtbare plaats zijn, niet in de leerlingen bar,
misschien in de hal of buiten in een partytent met vuurkorf. Misschien kunnen we dit combineren
met de Warmste week.
- Opendeurdag is volgend schooljaar op 7 maart aangezien de inschrijvingsprocedure wordt
vervroegd.
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- Volgende vergadering moet er een planning gemaakt worden van de agenda van volgend
schooljaar.
- Tegen de volgende vergadering bezorgt de penningmeester een overzicht van de inkomsten
en uitgaven van dit schooljaar (financieel verslag).
- Mevr Dupont, klastitularis van 1F, de klas die de klassencompetitie won bij de pizzaverkoop,
heeft laten weten dat haar klas een leuke klas activiteit heeft kunnen doen met de bon. Ze zijn
gaan lasershooten.

Volgend ouderraadvergadering is op 19 juni.
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