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AFWEZIG

VERWELKOMING
Lynn heet iedereen welkom op de eerste vergadering van dit schooljaar.
Er wordt eveneens meegedeeld dat het tandemvoorzitterschap dat gedeeld werd door Lynn en Michèle
vanaf dit jaar stopt. Lynn zal het voorzitterschap verder solo op zich nemen.
Lynn licht aan de nieuwe leden verder de werking van de ouderraad toe.
GOEDKEURING VERSLAG 31.05.2022
Er zijn geen opmerkingen bij het vorige verslag, het verslag wordt hierbij goedgekeurd.
Ann S is vandaag verslaggever, in de toekomst zal Liesbeth deze taak op zich nemen.
An C is penningmeester vanaf dit schooljaar, zij dient nog toegang te krijgen tot de rekening en de
bankkaart. Hier wordt werk van gemaakt.
SCHOOLRAAD
Geen schoolraad geweest, volgende is op 27 september ’22.
VRAGEN VAN EN AAN LEERKRACHTEN EN DIRECTIE
- An C: kan de school de informatiefiches die de eerste dagen worden meegegeven nog eens
nakijken op taalfouten? Veronik zal dit opnemen.
- Mieke: fiche aangaande rijksregisternummer van ouders meegekregen per kind, kan dit niet met
1 kind meegegeven worden? Veronik laat weten dat dit moeilijk is, heeft te maken met beperkingen van het computersysteem om deze gegevens in te geven.
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-

Anne-Sophie: feedback over infomoment; 18u30 bleek een vroeg aanvangsuur te zijn voor sommige ouders.

BINNENGEKOMEN POST / UITGAANDE POST
We hebben folders en affiches van Trooper ontvangen. Deze worden overhandigd aan Veronik om ze
op te hangen en ze mee te geven met de kinderen. Voorstel: meegeven net voor herfstvakantie.

FINANCIËN/AANKOPEN
Begin van schooljaar doneert ouderraad 75 euro per klas voor Sinterklaas en 10 euro per kind voor
toneel, uitstappen, ed.
STAVAZA speeltuig: staat even on hold door aankoop huis door school. Er moet eerst bekeken worden
welke indeling het huis en de tuin zullen krijgen, alvorens beslissingen te nemen of en wat voor een
speeltuig er zal komen. Er werd een werkgroep speelplaats (droomspeelplaats) opgericht onder de leerkrachten.
Opmerking: glijbaan speeltuig stuk, vraag naar meerwaarde van herstellen nog? Bekijken voor tweedehandsonderdelen mag niet wegens veiligheidsredenen.
KA$V€R$LAG.
Zoals gebruikelijk worden er geen bedragen genoteerd in het verslag.
EVALUATIE VAN ACTIVITEITEN
- Diploma uitreiking 6e LJ:
Iedereen was tevreden. Mensen waren ook blij dat het mooi weer was en het nog eens langer
kon duren 😊
Belangrijk voor draaiboek (Lynn zal dit aanpassen): meer frisdrank voorzien, kinderen dronken
meer dan voorzien, vooral Kidibul.
-

Koffiemoment eerste schooldag:
Lynn en Jelle hebben dit verzorgd. De vraag wordt gesteld of dit nog een meerwaarde heeft?

-

Infomoment:
Dit moment was wel een succes, mensen hebben vragen gesteld over de ouderraad en er was
interesse.

VOORBEREIDING ACTIVITEITEN
- Helpende handen + PR:
Anne-Sophie en Tessa zullen Trooper opvolgen.
- Wafeltjesverkoop:
Werkgroep: Jelle, Anne-Sophie en Lynn.
Er wordt afgesproken hier asap werk van te maken, dit om er, onder andere, voor te zorgen dat
we voor andere verenigingen zijn.
- Kledij inzamelen (bedrag per kilo):
Werkgroep: Michèle.
Brieven zouden meegegeven worden voor herfstvakantie en de inzameling zou doorgaan na de
herfstvakantie. Voorstel is een tweetal momenten af te spreken, waarop kledij mag binnengebracht worden. Veronik zal bekijken of deze kan gestockeerd worden in nieuwe gebouw dat
school heeft aangekocht.
- Kerstwandeling/café:
Werkgroep: Mieke en Ann.
We zullen soep voorzien, eventueel ouders bevragen om desserten te maken en zo een dessertenbuffet te voorzien.
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 Bij dit topic komt de kerststal eveneens aan bod. Er wordt besloten dat we trachten hout te
verzamelen om zo de figuren Maria, Jozef en Jezus dit jaar alvast te realiseren. Hiervoor hebben
we hout, verf en vernis nodig. Hiervoor zal een oproep aan de ouders gedaan worden. Veronik
geeft aan een brief te zullen maken waarin hulp gevraagd wordt bij het verfraaien van de speelplaats en hierin kan ook achter hout gevraagd worden. Mogelijks hebben Tessa (hout) en AnneSophie (bootverf) reeds materiaal hiervoor voorradig. Michèle zou via een contact figuren uit
een andere school kunnen lenen om deze over te tekenen. Naarmate de jaren vorderen trachten
we meer figuren te maken.
VOORUITBLIK SCHOOLJAAR 2022 - 2023
Mogelijke activiteiten:
- Januari (20/1): catering (wafel, jenever) van de winterhappening
- April: kledij inzamelen
- Juni: schoolfeest en proclamatie
 Andere suggesties: vlaaien – bloembollen – kinderfuif/café ouders – côte d’or/koekjes (feestdagen) voorstel Juf Charon – ontbijtactie (positieve commentaar op gekregen)
WEBSITE / CLOUD
- Website: Lynn zal de ledenlijst aanpassen
- Groepsfoto: maken we werk van tijdens onze teambuilding 2/12 om 19u (eten en bowlen)
- Toegang cloud; Veronik kan dit blijkbaar en zal alle leden van de OR toegang verlenen, schrijfrechten worden slechts toegekend aan enkele leden. Normaliter aan meester Sam vragen, Jelle
zou dit reeds gedaan hebben, doch nog geen respons gekregen.
- Whatsapp groep: Lynn voegt alle nieuwe leden toe.
VARIA EN RONDVRAAG
/

Volgende vergadering: 08/11/2022 om 20u in refter van de school
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