Verslag ouderraad
15 september 2014
Aanwezig:

Veerle Van Houdt, Juf Ilse, juf Kim, Saskia Eeckhout, Johan Kockelkoren, Linde
Quintelier, Koen Van Hecke, Vanessa De Geest, Sylvie De Baere,
Mr. Geert, Els Verholen, Johan Bergmans, Nico Van Meersche, Veronique Verhelst,
Ann D’Hollander

Verontschuldigd:

Kelly Vandermeulen, Nico Galloo, Martine D’Hollander, Nita Wiersema,
Hilde De Bel

1 Verwelkoming door de nieuwe voorzitter
Een nieuw kernteam staat klaar om er samen met de andere leden in te vliegen.
Voorzitter: Linde Quintelier
Secretaris: Johan Bergmans
Penningmeester: Saskia Eeckhout

2 Verwelkoming nieuwe leden
Iedereen stelt zich kort voor. Er wordt gesproken over een huishoudelijk reglement. Naam en
gegevens van de leden worden in dit reglement aangevuld. Dit is een “voorlopige” lijst, er kunnen nog
altijd helpende handen bij.
Alle leden van de ouderraad krijgen digitaal het huishoudelijk reglement doorgestuurd.

3 Financieel plan
-

Nazicht uitgaven schooljaar 2013-2014
o +/- 6800 euro uitgegeven aan onze school
 Bvb. Beamer, spelmateriaal speelplaats, dag van de leerkracht, klasbudgetten, verf
voor lijnen op de speelplaats, bijdrage stadsklassen, USB sticks 6de leerjaar,
bijdrage zeeklassen, bedankingsfeestje, …

-

Budget 2014 – 2015
UITGAVEN
o Klasbudget (een vast bedrag per kind): 10 euro/kind (in 2 keer: september en januari)
 Voor eventueel speciaal knutselmateriaal, extra lesbenodigdheden, huishoudelijke
activiteiten, enz.
o Een vast bedrag van 300 euro voor de speelplaats
 Voor eventueel vernieuwing verf, vernieuwing speelmateriaal, enz.
o Een vast bedrag van 100 euro voor de voor- en na-opvang
 Voor eventueel nieuw speelgoed, benodigdheden voor opvang, enz.
o Een vast bedrag van 100 euro voor lichamelijke opvoeding
 Voor eventueel nieuw materiaal, enz.
o Bijdrage stadsklassen: 5 euro per kind
o Attentie dag van de leerkracht
o Lichtmis
o Lekkernij met de Jumpdag
o Toiletjes
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Bedankingsfeestje
Grootouderfeest

INKOMSTEN
Pietenfeest
Schoolfeest
Lotusverkoop
Kouterkermis
Winterwandeling

4 Dag van de leerkracht
Zondag 5 oktober 2014
Ook dit jaar worden onze leerkrachten verwend. Hoe we dit doen kunnen we nu niet bespreken daar
de leerkrachten zelf aanwezig zijn op deze vergadering. Overleg hieromtrent doen we via mail.
Wanneer geven we deze attentie af? Maandag 06 oktober om 15.15 uur
Mr. Geert bezorgt ons een lijst van alle personeelsleden.

5 Pietenfestival 19/10/2014
-

-

-

Draaiboek doorlopen en afspreken wie wat gaat doen
Parochieblad is reeds in orde.
Bakplaten: mail voor verstuurd door Saskia.
Stoelen en tafels: Linde en Ann zoeken naar een zo goedkoop mogelijke oplossing.
Reeds tafels (40) besteld bij de gemeente. Stoelen reeds 130 maar nog op zoek naar min . 200
stoelen. Hebben ook nog 40 banken en 20 tafels die we mogen lenen voor een kleine bijdrage.
Patsy is ons aanspreekpunt voor de ponyritjes (Beslissen begin oktober, afhankelijk van het weer)
Ingrediënten bestellen voor de pannenkoekendeeg. Colruyt en/of Voederhoeve.
Bakploeg is gevraagd voor zondag.
We zoeken nog een bakploeg voor op maandagavond de pannenkoeken ( 15 kg) voor lichtmis te
bakken.
Saskia onderhoort bij de kookouders van de Chiro.
Springkasteel  Johan Meijs
Indien we tenten nodig hebben mogen we er lenen van Johan B, Sylvie en buren. Tijdig vragen.
Inge en Nita zorgen voor de boodschappen.
Vuurtje  Johan K.
Gas controleren  Peter en Veerle
Koeken bestellen bij De Bonte  Linde
Een week op voorhand bepalen we de locatie: binnen of buiten
Animatie: springkasteel, 4-op een rij, kleurtafel (papier en kleurpotloden)
Saskia: centraal aanspreekpunt die dag voor de helpers.
Gemeente Hamme: 40 tafels, 10 nadarhekken, vlaggenmasten en steunen: gereserveerd
SABAM: M. Geert
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6 Evaluatie infostand Jumpavond
We hadden een klein infostandje gezet van de ouderraad.
Voorzien:
enkele folders + een overzicht van de activiteiten gepland voor volgend schooljaar en een overzicht
van waar de centjes van de OR naartoe gaan.
Evaluatie:
Enkele ouders aangesproken voor eventueel aan te sluiten bij ouderraad, anderen aangesproken om bij
activiteiten te komen helpen.
Dus het was goed. Volgend jaar nog beter.
Misschien ons beter zichtbaar opstellen zoals tussen de klas van juf Ilse en juf Katrien. Of naast
drankstand.
Dit was ook de eerste keer dat er voor de drankjes moest betaald worden.
Dit was goed.
De overschot van de centen worden gegeven aan de school voor de kosten van de afscheidsavond van
het 6de leerjaar mee te betalen.
Juf Els wist te zeggen dat ouders dit helemaal geen probleem vinden om een kleine bijdrage te geven
voor een consumptie.
Er was fruitsap en witte wijn voorzien.
OPMERKING:
Volgend jaar een kas met wisselgeld voorzien.
Sapjes gratis voor peuters en kleuters.

7 Evaluatie Kouterkermis

€ 170 winst.
Jammer genoeg zeer weinig reactie op de tekeningen en gelukselfies.
Misschien omdat het de eerste keer was? Volgend jaar eventueel meer laten stimuleren door de
leerkrachten.

8 Evaluatie opruimdag

Kot ouderraad is opnieuw overzichtelijk. Houden zo!
Garage: regent heel erg binnen. Eens een dakwerker laten komen om te kijken wat dit zou kosten om
het dak te maken.
Opberghok kleuterjuffen: terug overzichtelijk.
Deze dag heeft ons nog wat opgebracht door oud ijzer en oud computermateriaal weg te brengen.
Ook een doos oude panty’s leverde ons geld op. Ongeveer € 250.
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9 Toiletjes

Dossier is opgestuurd naar Agion, afwachten nu op hun antwoord. Wel vertraging bij het behandelen
van de dossiers.
Dit jaar nog genoeg geld binnenhalen zodat we de laatste centen bij elkaar kunnen sparen om ons deel
te betalen.
Als dossier toiletjes is goedgekeurd, beginnen we al met de opstart van een nieuw dossier, nl. een
nieuw afdak voor de lagere school.

10 Nieuwe website ouderraad

Nieuwe website van de ouderraad, eventueel zelfs van de lagere school.
Moderner laten ogen.
M. Geert overlegt met ICT coördinator.

11 Kalender 2014-2015

Lotusverkoop
3 nov. Briefjes uitdelen
18 nov. Briefjes binnenbrengen
8 dec. uitdelen
Schoolfeest:
activiteit op zaterdag? Quiz? Fluofuif?
Alle ideeën zijn welkom!
Stilaan beginnen uitkijken naar een kadertent (kostprijs).

12 VARIA




Nieuwe polo’s aangekocht voor de ouderraad en helpers op de activiteiten.
Kleuterjuffen hebben in elke klas een plastiek bak staan met daarin Ikea bekertjes,
kommetjes, borden en bestek.
Cavaglazen zelf aankopen voor bij de kleinere activiteiten.

NOTEER IN JE AGENDA!!!!!
Zondag 19 oktober 2014 Pietenfeest
De volgende vergadering gaat door op
dinsdag 18 november 2014 om 20u.
IEDEREEN WELKOM!
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