VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD ‘DE VERREKIJKERS’ 15 juni 2016

Aanwezig: Juf Sarah en Juf Kimberly,, Juf Hilde, Anja, Dominique, Joke, Orinda,
Karen, Tine, Didier, Kristof, Pieter, Tommy, Stijn
Verontschuldigd: Piet
Agendapunten:
1. Goedkeuring vorig verslag:
Verslag wordt goedgekeurd.
2. Nieuws uit de school:
- Mos project (Milieuzorg Op School) staat voor: engagement, verkennend,
begeleiding/vorming. Provinciaal project dat bestaat uit 85% subsidie (met
een maximum van 5000€) De voorwaarden zijn: het project moet educatief
en duurzaam zijn, gedragen door het hele team. De beide scholen stappen in
dit project, maar wel apart. Zelf een plan voorstellen. Voor dit plan kunnen we
samenwerken met VIVES van Roeselare. Kan kostenbesparend werken
aangezien dit gedaan wordt in de school als een soort eindwerk. De
realisatie moet gezien worden in 2017-2018 en dit moet het uithangbord
worden.
- Schoolstraat. De leerkrachten, Wijkagent, Rik Colman, evalueren deze
proefopstelling redelijk positief. Het dynamisch bord gaat op zonne-energie
werken. De omega’s zijn besteld en komen er. Ook een zebrapad komt
eraan. Er wordt een bevraging gedaan naar een gemachtigd opzichter (moet
nog opgeleid worden).
- De leerkrachten geven ‘een dank u wel’ voor de hulp op Vaderdag, het
springkasteel en voor de tuin.
- De afkomst van de geurhinder zou gevonden zijn. De terugslagklep sluit niet
goed af bij de terugslag.
3. Ontbijtpakketten:
 Stand van zaken:
Bijna 800 pakketten zijn er besteld (777) Vrijdag worden er al bepaalde
gadgets opgehaald. Zaterdag starten we om 8u30, zondag zal dit om 5u30 en
verwachten we iedereen. De chauffeurduo’s: Waldo-Helena, Karen-Katrien,
Kristof-Tommy, Piet-Didier, Tine-Kimberly, Wouter-Filip, Pieter-Sarah, JokeWim. De opruimploeg: Stijn-Marleen-Anja-Orinda-Maïté-Charlotte.
Om 9u ontbijt iedereen van de ouderraad tezamen.
 Sponsoring – leveranciers: soigneer de leveranciers.

De voorkeur gaat naar 3x rondgaan. Dit vraagt veel tijd van de ouderraadsleden.
Voor sommigen teveel, vandaar dat we toch vrijwilligers moeten inschakelen.
Vrijwilligers kennen veel mensen en zijn echt gemotiveerd om te verkopen. Eigen
straten misschien kiezen en gelijke verdeling.

4. 1 september
De werkgroep gaat dit uitwerking. Het thema moet rond bewegen zijn. Pieter ziet
dit zitten om Anja dit jaar te vervangen. Volgend jaar kijken we naar ht thema wil
dan in de werkgroep wil/afhankelijk van het thema. Anja gaat donderdag drukken
in de hoofdschool.
Piet gaat nalezen
5. Varia
Boekje: plaats een vacature voor een nieuw ouderraadslid..
Denkoefening: wie wil op het zitje van Anja op de volgende werkgroepen:
1september, grootoudersfeest, Tutti Fruti, Lokaal Overleg Kinderopvang,
Ontbijtpakketten,.
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