VERSLAG OUDERRAAD 19 juni 2019

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

1. Goedkeurig vorig verslag van 15 mei 2019.
2. Evaluatie van de afgelopen activiteiten en de planning werking volgend schooljaar.
-

Gespreksavond
De gespreksavond is goed verlopen. Er was wel weinig opkomst, ongeveer 40-50
personen. Leerkrachten en leerlingen 3de graad waren ook uitgenodigd. Een opmerking
die we kregen was dat de dag niet goed gekozen was. Iedereen was namelijk druk bezig
met de punten voor vakrapport 5. Tevens nemen we mee voor de volgende vergadering
dat we een bevraging bij leerkrachten en leerlingen kunnen doen over het thema, zodat
leerkrachten in de planning van de lessen van volgend schooljaar hiermee rekening
kunnen houden. Het hoeft echter niet het uitgangspunt te zijn dat de gespreksavond voor
leerlingen moet zijn. We gaan zelf ook een goede jaarplanning moeten maken. Voorstel
om woensdag 13 mei een avond te organiseren. Ward contacteert Peter Adriaenssens
(verbindend schoolklimaat). Bart geeft hiervoor de contactgegevens door.

-

Schooljaar 2018 - 2019
De ambitie die gesteld werd eind augustus was beperkt, maar uiteindelijk hebben we
relatief veel gedaan. Volgend schooljaar gaan we proberen om nieuwe mensen aan te
trekken, bijvoorbeeld tijdens de infoavond en nadien de receptie in de leerlingenbar
(soms bereik je meer met een informele babbel). De presentatie tijdens de infoavond
moet wel bondig en concreet zijn. Bondig omdat er ook uitleg over Smartschool gegeven
zal worden en anders wordt dit veel te zwaar. Concreet met een aantal voorbeelden( de
pizza actie…) en ook het pedagogisch inhoudelijke moet benadrukt worden.
o

Dag van de leerkracht
Hier kregen we commentaar dat het altijd appels zijn. Nu is de appel wel het symbool
van de dag van de leerkracht. Dus zouden we de appel willen behouden. Ideeën zijn
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om een deel appels en een deel appeltaart of appelcake te voorzien. Dag van de
leerkracht valt volgend schooljaar op vrijdag 4 oktober.
5-6 oktober: eet- en contactdagen
Belangrijkste is onze visibiliteit tijdens deze dagen. Misschien is het een optie om
allemaal samen ergens te staan. Beter dan apart en verloren. Bart bespreekt dit met
het team.
19 december 2019 : Kerstbar
Dit idee werken we uit zodat er tijdens het oudercontact op 19 december een kerstbar
in de inkomhal komt te staan.
XUI
De telling moet vroeger, verplaatsen naar half november. Op voorhand met mevr.
Arnouts en milieuraad af te spreken en te plannen.
Pizza-actie
Volgend schooljaar werken we met hetzelfde concept. Het idee is om de verkoop te
laten lopen van 30/1 tem 21/2 en de afhaling op 13/3. Philippe neemt contact op met
de leverancier om de leveringsdatum te checken.
Opendeurdag/infodag op 7 maart
Hamburgers en frieten willen we blijven doen, maar misschien moet er een andere
locatie gezocht worden. In maart kan het zowel warm als koud zijn. Misschien hebben
leerkrachten een ander idee over waar de ouderraad nog kan aan helpen. Er kwam
ook een voorstel om in de polyvalente zaal een standje van de ouderraad te plaatsen.
Bart bekijkt dit.
Leerlingenraad
Wim en Annelies gaan in het begin van het schooljaar langs tijdens een vergadering
van de leerlingenraad. Zo kunnen we de samenwerking ivm XIU-actie, halloween
(soep),... bespreken.
Boekentasweegactie
Deze actie hebben we dit schooljaar niet gedaan. Het is moeilijk om in elke klas langs
te gaan en de boekentassen te wegen, we kunnen dit enkel aangeven. Bart vraagt na
of leerkrachten de weegschalen nodig hebben. Volgend schooljaar start het 1ste jaar
met een nieuw vak, gezondheid. Hier zou de boekentasweegactie in kunnen passen.
De ouderraad kan de gegevens verwerken.

3. Activiteiten
-

Galabal 22 juni
Afspraak 18u in Den Ouden Tijd, O.-L.-Vrouwestraat 2, Herent. Helpende handen zijn Dirk,
Tom, Wim, Ward en Annelies.

-

Geluidsbox
De leerlingenraad is bezig om een plan op te stellen, er zijn een aantal zaken die moeten
veranderd worden. Dit komt later.
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-

Aankoop bank
De banken zijn er! De ouderraad sponsort 2 banken (t.w.v.1000 euro).

-

Aankoop fluo rugzakhoezen
Bart heeft de bestelling geplaatst en er werd nog een kleine korting toegekend. Totaal
komt dit op 550,55 euro.

4. Huishoudelijk reglement
Ward en Wim zijn samengekomen en hebben het hele reglement overlopen en een aantal
zaken die niet meer van toepassing zijn, eruit gehaald. De tekst van het VCOV is als voorbeeld
gevolgd. Het financieel verslag wordt voorgelegd en het bestuur bekrachtigd voor het
volgende schooljaar.
5. Varia
-

Afsluiting ouderraad
We plannen de eerste vergadering in op woensdag 25 september. Op woensdag 28
augustus sluiten we het jaar af en starten we opnieuw met een wandeling en een etentje
bij Boeres in Wezemaal.

-

Proclamatie op woensdag 26 juni om 19u
Aanbod van Bart om een woordje te zeggen van de ouderraad tijdens de proclamatie.
Jammer genoeg zijn de agenda´s niet vrij. Houden er voor volgend schooljaar in de
planning bij.

6. Korte samenvatting planning volgend schooljaar:
-

Vergadering met de leerlingenraad meevolgen
4 oktober dag van de leerkracht
5-6 oktober de eet- en contactdagen
Half november XIU - actie
19 december kerstbar
30/1-21/2 pizza actie (afhaling 13 maart)
7 maart opendeurdag/infodag
13 mei gespreksavond
Eind juni, proclamatie, woordje

Eerste ouderraadvergadering van het nieuwe schooljaar is op 25 september.
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