VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD ‘DE VERREKIJKERS’ 29 augustus 2016

Aanwezig: Juf Marleen en Juf Kimberly, Dominique, Joke, Orinda, Karen, Tine,
Didier, Kristof, Piet, Pieter, Tommy, Stijn
Verontschuldigd: Juf Hilde
Agendapunten:
1. Goedkeuring vorig verslag:
Opmerking over de werkgroepen: de verdeling wordt overlopen en aangevuld.
- 1 september: Orinda en Tine
- Feest in Het Dorp: Tine, Karen Kristof en Stijn
- Quiz: Joke, Tommy en Piet
- Grootoudersfeest: Dominique, Orinda en Tine (soms)
- KerstNacht: Kristof, Didier, Pieter en Stijn
- Ontbijtpakketten: Dominique, Karen, Pieter, Didier
- Vertegenwoordigers andere raden en verenigingen:
o Voordrachten: Dominique (graag een nieuw lid)
o Schoolraad: Orinda
o Gezins- en Welzijnsraad: Dominique
o Lokaal Overleg Platform: Tommy
- Tuin: Joke en Kristof
- SHE: Tommy
- Boekje: Orinda en Piet (nieuw lid)
- Tutti Frutti: Tommy
- Digital masters (web – fb – databank): Piet, Didier en Stijn
Opmerking Diegenen die reeds voorheen op vrijwillige basis bij diverse acties
hebben geholpen, zullen worden aangesproken, o.m. .. de mama van Maurits
door Joke en Dominique, Karen gaat Manuel Goderis aanspreken en Pieter
spreekt Bjorn aan wanneer de anderen niet geïnteresseerd zijn.
Verslag wordt goedgekeurd.
2. Nieuws uit de school:
De school is klaar voor het nieuwe schooljaar. Het nieuwe thema is bewegen /
sporten. Laarzen verwijst naar een mijl lopen (ludiek). Juf Maité heeft hier rond
gewerkt.
De octopus – omega palen moesten er eigenlijk al staan. De digitale borden zijn
besteld maar moest via een aanbesteding. Dit vraagt tijd. Het wordt eind
september.

De akoestiek is nog steeds niet in orde: De klassen van de kleinsten zijn niet oké:
de kleuterklassen en de 1ste en de 2de leerjaar. Het geld is op, laat Juf Hilde
weten.
Juf Hilde heeft een lijst doorgegeven op de vraag naar een verlanglijst. Deze
omvat: akoestiekpanelen, groot tuinhuis palen voor installatie korfbal,
volleybal,…, fietsjes, turnvloer, abonnementen,
De leerkrachten hadden ook een verlanglijst voorbereid: palen voor basket,
korfbal, volleybal, badminton, … elementen voor een parcours uit te bouwen,
Willy’s, loopfietsjes (2dehands mag), schoppen voor de zandbak, houten trein of
klimtoestel, twister, … De ouderraad vraagt aan de leerkrachten om hun lijst wat
uit te werken: opsomming volgens prioriteit, vermelden van het gewenste aantal
en graag een richtprijs per wens.
Op 8 november om 17u komt Joke Oosterlinck uitleg geven over het MOS –
project aan leerkrachten en Ouderraad.
De werkgroep tuin werkt verder een projectplan uit..
3. Feest in het Dorp:
 Stand van zaken:
Werkgroep komt samen op woensdag om 20u30.
URL moet gemaakt worden voor het inschrijfformulier.
De taarten copy, pas van vorig jaar. Leerkrachten en ouderraadsleden.


Sponsoring:
Er is nog niets binnengebracht voor de tombola. Voor de sponsoring wordt
een ppt rondgestuurd. Kort gezegd 50€: alle onderleggers, 100€ spandoeken,
150€ iets extra.

4. 1 september
De werkgroep heeft dit uitgewerkt. Tine, Orinda, Griet en Petra zullen iets
sportiefs doen. In elke klas zullen ze binnenvallen. De onderbreking bij de
kleuters: +/- 15’, bij de anderen +/- 20’. Tijdens speeltijd wordt er drank en eten
voorzien. Woensdag om 17u wordt de school versiert. Wie wil helpen, mag. Het
thema moet rond bewegen zijn.
5. Varia
Datum KerstNacht: 23 december. Zitmogelijkheid voor de ouderen mag niet
afgelegen zijn, mee in de gezelligheid.
Piet, Didier en Stijn gaan specifiek samen zitten om het digital work te kunnen
overnemen.
Boekje: plaats een vacature voor een nieuw ouderraadslid..
Tommy zorgt dat het verlanglijstje van de leerkrachten zo vlug mogelijk in orde
komt.

DATA VOLGENDE VERGADERINGEN:
MA 19/9: vergadering;
WOE 5/10: dag van de leerkracht;
MA 24/10: vergadering;
DI 8/11: uitleg mos project;
DI 15/11: grootoudersfeest
MA 12/12: vergadering
VRIJ 17/3: Doop Debby en Didier
Per persoon werkgroepen:
Dominique: Grootoudersfeest, Ontbijtpakketten, Gezins- en Welzijnsraad.
Joke: Quiz, Tuin
Orinda: Ondervoorzitter, 1 september, Grootoudersfeest, Schoolraad, Boekje
Karen: Penningmeester, FiHD, Ontbijtpakketten
Tine: 1 september, FiHD, (Grootoudersfeest soms)
Didier: Digital Master, KerstNacht, Ontbijtpakketten
Kristof: FiHD, KerstNacht, Tuin
Piet: Digital Master, Quiz, Boekje
Pieter: KerstNacht, Ontbijtpakketten
Tommy: Voorzitter, Quiz, Lokaal Overleg Platform, SHE (opvolging)
Stijn: Secretaris, Digital Master, FiHD, KerstNacht.
Nieuwe leden: Boekje, Voordrachten, Tutti Frutti

