VERSLAG
e
Verslag 3 Vergadering Ouderraad
Dinsdag 7 november 2017
20:00 – 22:30 uur
Vergadering belegd door bestuur ouderraad
_______________________________________________________________
____________________
20.00 – 20.10 u : Verwelkoming.
Aanwezigheden:

Klas

Klasafgevaardigde

Aanwezig

1A

christof

x

1A

An Chrisall

x

1B

Nathalie

x

2A, 6B

Els Blanchaert

x

2B, 5B, 6D

Karolien Deprez

2B

Katrien d’Hondt

x

2B

Annelies Gilbos

x

2B , 3B

Griet De Windt

x

3A

Suzy Denys

x

3A,3B,6B

Wim Daelman

x

2A,3A

Maureen Heiremans

3B

Lieven De Sadeleer

4A

Pieter Cassiman

x

4A

Renaat Van de Putte, Heidi Claus

x

V.

x

x
x

Afwezig

x

4C

Lien

5A, 6D

Ellen De Leeuw

x

5B

Ann Lievens

x

5B

Pascale Floré

x

5C
6C

Veerle De Saar

X

Aantal aanwezigen: 12/ 21
Directie en -leerkrachten
Directeur Jan Ombelets

x

leerkracht :juf Maud Van den Haute

x

20.10 – 20.20 u : Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen, verslag is goedgekeurd.
20.20 – 20.45 u : Evaluatie van vorige activiteiten
Talentenzoektocht : een success!!
Dag van de leerrkacht ; in sommige klassen zeer wenig respons van ouders.
----- ideetje : omtrent dag van de leerkracht wordt er op de ouder- infoavond (
begin schooljaar) reeds uitleg gegeven door de klasverantwoordelijken. Ook de
ouders krijgen ook nog een algemene mail hiervan.

20.45 – 21.45u : Planning
* Dropbox :
--- er moet een vaste prijs betaald worden voor 5 TB
---- een apart programma
---- is een opslagruimte
---- het doel is om per activiteit van de OR een map aan te leggen met daarin een
leidraad van die activiteit, bestellijsten, ideetjes van vorige jaren….
--- er is 1 deel voor alle leden van de OR
--- er is 1 deel openbaar voor de ouders
----er is 1 deel enkel voor het bestuur

---- we richten dropbox op voor activiteiten van de ouderraad erop te zetten,
ook foto’s komen erop.
---- graag een verwijzing hiernaar op de site van de school
!!! Mogen alle kinderen op de foto’s staan die online komen te staan?
Facebook OR
links naar de verschillende klassen
er zal een wedstrijd ( starten in januari) aan gekoppeld worden : bv. Per
klas een tekening maken, zoek een leuke plek in de school en maak er een
leuke klasfoto
------- dit dan delen op social media en dan linken aan facebook OR
- Wanneer we de facebook openbaar naar de ouders sturen moet er wel iets
meer opstaan zoals dan nu, bv. Uitleg over bepaalde activiteiten…
- We moeten ook de kans geven aan deze facebook om te groeien
- Er zal ook een foto van de kalender van de OR opkomen van wanneer deze
kalender is uitgedeeld.
- Nu eerst : foto’s van Sint- Maarten erop zetten, doorsturen naar Katrien.

-

21.45 – 21.50 u : Financiën
Ok.

21.50 – 22. 00u : Woord van de leerkracht
Niet direct iets te melden

22.00 – 22.15 u : Woord van de directie
* kalenders OR worden op woe 8/11 uitgedeeld.
* Collegecross ( Lieven en Nathalie deelden de medailles uit) :
-----goed verlopen,
-----rangschikking van iedereen : hangt op in de school, niet in de Focus
* Lkrn zijn vrij in het kiezen of ze iets van hun klas op facebook zetten of niet.
* Missiemarkt : 20/10 :
-------zeer goed verlopen, een hartelijke dank aan de helpende ouders
-------Wafelverkoop : 12,08 euro winst per lln
--deel van de opbrengst gaat naar Missionarissen van de Jezuïeten
--1545 euro is voor het project van meester Sven
* Sinds de tweede week van oktober is er een nieuwe klas : 3 C : 7 kinderen uit
3B, 8 kinderen uit 3A : zitten samen voor wiskunde en taal.
---- deze klas wordt geleid door een juf uit Ukkel
---- is ook leerkracht voor OKAN ( onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers)

---------------wat is een anderstalige nieuwkomer ? : kent de taal niet, mag
maximum 1 jaar in België wonen en onderwijs gevolgd hebben
----- ook juf Maud doet dit voor een aantal uren
* Sint- Maarten :
---- de zandbakpieten zijn reeds langs geweest : de zandbakken en het zand is
geleverd : enkel 1e en 2e leerjaar mogen hierin spelen ( enkel tijdens de
middagspeeltijd)
---- ook de bloembakpieten zijn langs geweest : deze bloemen brengen extra
kleur
* kleuterschool : vorig jaar was de aanvraag niet goedgekeurd, nu is er een
nieuwe aanvraag ingediend
* Directie en secretariaat zijn verhuisd naar de nieuwe lokalen
* Kerstviering : enkel voor de leerlingen , zal doorgaan in de feestzaal.
* uittreksels ING : via Suzy
* er zijn folders om de ouders bewust te maken voor het parkeren rondom de
school
* de Kiss and Ride zone in de Burchstraat is weg : meneer de directeur gaat dit
verder bekijken
* Schoolfeest : ( 25/5 en 26/5) graag nog een kandidaat voor een spreekbuis
tussen OR en de lkrn : Griet De Windt gaat dit doen
--- ideetje voor eetkraampjes :
a) Oat on the Road ( familie van Griet) : hebben wel een caravan : mag niet op
de speelplaats?
b) Foodtruck Oost – Vlaanderen?
c) Kraampjes huren van stad Aalst zelf : ma. 6 maanden op voorhand
d) er is al een brief meegegeven naar de ouders om te vragen naar sponsoring
+ naar helpende handen voor op de eetstandjes
e) Or : zorgt voor drank, wat moeten we nog meer doen????
* Brief van “ Huis van het kind” : - voor info – avonden te organiseren op school :
vorige jaren, weinig respons van de ouders
* Don 9/11 : Personeelsvergadering : wie kan de opvang mee helpen begeleiden :
Els
*speelplaatsdossier : subsidies goedgekeurd ( het concept moet nog tot in de
puntjes uitgewerkt worden)

22. 15 – 22. 25 u : Ronde tafel
- kast OR : dringend opruimen : woe 15/11
- Mandarijnen gesponsord door AH
- 5 c : rumoerige kla, een lln heeft er hoofdpijn van : meneer de directeur
vraagt na
- Makkerlezen makker met veel scheldwoorden : meneer de directeur vraagt na

- Quiz OR : 24/2 : Pieter zoekt nog helpers
- Vrij 1/11 : In de Linde ‘ Aalst Ontknoopt – champagne : school is hiervan niet op
de hoogte.
- is ere en mogelijkheid om Franse les in te lassen als buitenschoolse activiteit?
- ouders hebben vaak moeilijkheden bij het begeleiden van hun kinderen bij hun
huiswek :
---- oefenen kan via Kweetet
----- er kunnen steeds vragen gesteld worden aan de lkr
 fruitverkoop : info voor in juni


22.30 u : Afsluiten vergadering
--- We maakten de pakjes voor Sint – Maarten

Verslag opgemaakt op dinsdag 7/11/2017 te Aalst door Griet De Windt

