
 

 

Verslag OR – 12/09/2016 
 

Aanwezig: Els U – Meester Pascal – Els VL – Els M – Elke – Jurgen - Ellen – Kim – Sylvia - Robin 

- Meester Bart - Juf Lara 

 

Verontschuldigd: Igor 

 

Verslag: Elke 

 

Agendapunten: 

 

1) Goedkeuring vorig verslag. 

2) Verwelkoming nieuwe leden / afscheid leden. 

3) Nakijken en aanvullen adreslijst. 

4) Opnemen mandaten : secretaris / penningmeester. 

5) Ondertekenen huishoudreglement. 

6) Evaluatie : ouderterras / afscheid 6de / schoolfeest. 

7) Pascal : algemene info nieuwe schooljaar + prioriteiten 

8) Werkgroepen : Voetjes / kinderfuif / afscheid 6de / eerste communie / teambuilding / ouderterras 

- cafe + eventueel andere activiteit ?  

9) Dag van de leerkracht. 

10) Vastleggen data OR vergaderingen. 

11) Varia. 

 

1) Goedkeuring vorig verslag 

 

Geen opmerkingen. 

 

2) Verwelkoming nieuwe leden / afscheid leden 

 

We heten Robin welkom in de OR.  Robin heeft een zoontje, Nand, in de paarse klas. 

 

Er zijn nog een 5-tal aanvragen van ouders die lid willen worden.  Zij zullen uitgenodigd worden op 

de eerstvolgende vergadering. 

 

Vorig jaar namen we afscheid van Petra, Karen, Liesbeth en Sarah Co.   

We willen hen bedanken voor hun inzet.  Elke en Jurgen zorgen voor een kleine attentie. 

 

3) Nakijken en aanvullen adreslijst 

 

Els U geeft een lijst rond, die wordt gecontroleerd en indien nodig aangevuld. 

Els U zal de namen + telefoonnummers doormailen.  Dit is altijd handig. 

 

 

 

 

 

 

4) Opnemen mandaten : secretaris / penningmeester 

 

Penningmeester: Els VL en Kim 

Secretaris: Elke (Els VL: reserve) 



 

 

Schoolraad: Els VL en Els M (Jurgen: reserve) 

Cultuurraad: Els M 

 

5) Ondertekenen huishoudreglement 

 

Els U geeft het huishoudreglement rond.  De leden hebben dit vooraf gelezen en ondertekenen dit 

(verplicht!). 

 

6) Evaluatie : ouderterras / afscheid 6de / schoolfeest 

 

Ouderterras juni:  

Gezien de weersomstandigheden is dit niet buiten kunnen doorgaan.   

 

Er waren voldoende helpende handen.   

 

De opbrengst is nog niet gekend.  De penningmeester kijkt dit na tegen een volgende vergadering. 

 

De opkomst was eerder matig.  Dit jaar was het wel op een maandag…misschien komt het 

hierdoor?  Of door het minder goede weer? 

 

Brochettes vielen niet in de smaak.  Misschien moeten we volgend jaar iets anders aanbieden?  

Voorstellen zijn welkom! 

 

Geen chips meer op de tafels zetten (overschot afscheid 6de jaar).  Daardoor worden er minder 

individuele zakjes verkocht. 

 

Eerstvolgend ouderterras: 26/01/2017.  Dit is het OC voor het lager.  Vorig schooljaar was dit 

tijdens het OC kleuters.  Dit zal afwisselend plaatsvinden. 

 

Afscheid 6de leerjaar:  

Er waren té weinig helpers.  Els M heeft 1 persoon nodig voor de voorbereiding.  Op de avond zelf 

een 6-tal personen.  Els M - Kim - Elke - Els U - Els VL - Robin, stellen zich hier nu al kandidaat 

voor. 

 

De reacties van de ouders en leerkrachten waren zéér positief.  We mogen hier terecht fier op zijn.  

Een grote dank gaat uit naar Els M voor de catering. 

 

Sylvia heeft een ideetje voor het afscheid dit schooljaar: een ‘afstudeerhoedje’ met logo school.  

Sylvia kijkt nog even rond om dit aan te kopen.  Dit is dan een mooier aandenken dan een 

zelfgemaakt hoedje. 

 

 

 

 

Schoolfeest:  

Er waren té weinig glazen.  Dit is gevraagd bij de brouwer maar er waren niet meer glazen te 

verkrijgen.  Glazen zelf aankopen is geen optie (opbergen, kost,…) 

Kunnen er bij ‘Thierry Fun’ ook glazen gehuurd worden?  Er worden hier ook tafels en stoelen 

gehuurd.  Meester Pascal vraagt dit na. 

 

Het principe van 2 togen blijft behouden.   

 



 

 

Het eetkraam evenals de randanimatie (stier, springkasteel) was een succes.   

 

Suggestie: Geen ruimte voorzien tussen 1ste tafels en radars voor podium.  Zo kunnen mensen niet 

rechtstaan en het zicht belemmeren… 

 

Er waren geen prijslijsten zodat mensen niet zagen wat er te verkrijgen was aan de toog.  Door het 

regenweer was dit niet op de tafels gelegd.   

Voorstel: in plastieken hemdjes stoppen en op de tafels leggen. 

 

De opkuis ging ook héél vlot. 

 

Het klassieke concept blijft de ouders wel bekoren.  Desondanks zal het dit schooljaar wel iets 

anders worden…een soort ‘opendeurdag’.  Zo is er een gelegenheid om de school eens te 

verkennen.  Ook mensen van buiten de school zijn dan welkom.  Dit zal plaatsvinden op 

10/06/2017. 

 

Er komt ook een stratenloop op 29/04/2017.  Dit past in het jaarthema.  Verdere info volgt nog. 

 

 

7) Meester Pascal : algemene info nieuwe schooljaar + prioriteiten 

 

Kinderen krijgen vaak (zeker begin schooljaar) heel wat informatie mee op papier.  Dit zorgt voor 

een hoop papier en vaak komen de gevraagde documenten niet tijdig terug.  Ook de administratieve 

verwerking is niet altijd evident. 

 

Ook het blauwe maandblad wordt in vraag gesteld.  Lezen mensen dit nog?   

 

Oplossing: Digitalisering van documenten/kalender/maandblad? Vooraleer hiertoe wordt 

overgegaan, zal er een enquête verspreid worden onder de ouders. 

 

Het nieuwe lerarenkorps (+ vervangingen) wordt ter informatie meegegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Nieuw’ dit schooljaar: 

 

- 3 huiswerkklassen: 1 voor iedere graad. 

 

- Er komt een wekelijkse yogasessie voor kleuters.  Juf Christy zal dit geven. 

 

- Loopsessies voor de 3de graad (bovenop 2u turnen). 

 

- Milieuzorg op school: wordt verder uitgebouwd. Het is de bedoeling om hier opnieuw 

ouders/grootouders bij te betrekken (na de schooluren). 

 

- Voor rekenen/Begrijpend lezen zullen de leerkrachten van 1 tem 6 werken volgens een zelfde 



 

 

methode.  Zodat dit voor de leerlingen transparanter wordt.   

 

- In afwachting van het nieuwe gebouw, is er een containerklas in gebruik genomen.  Hier heeft 2B   

momenteel les. 

 

- 3-sporenbeleid: zichzelf inschatten - klassikale instructie - verlengde instructie: opbouwen. Dit 

staat nog in de kinderschoenen maar zal meer en meer vorm krijgen in de loop van het schooljaar.   

 

 

8) Werkgroepen  
Voetjes: Els VL en Els U 

Kinderfuif: Igor - Sylvia - Els U - Els M - Kim   

Datum: 25/03/2017 

Afscheid 6de: Els M - Kim - Elke - Els U - Els VL - Robin  

Eerste communie: Elke 

Teambuilding: Elke - Jurgen - Els VL 

Ouderterras - cafe: Jurgen - Robin  

 

Dit wordt nog aangevuld met de nieuwe leden.  Het is de bedoeling dat ieder lid van de OR aansluit 

bij 1 of meerdere werkgroep(en). 

 

9) Dag van de leerkracht 

 

5/10/2016.  Ellen kijkt voor klein geschenkje.  Budget: 45 euro.   

Wie kan helpen om dit uit te delen? 

 

10) Vastleggen data OR vergaderingen 

 

Dit wordt de eerstvolgende vergadering vastgelegd.  Wanneer de nieuwe leden er zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

11) Varia :  
      

 Fietsenstalling is héél klein aan het worden.  Is er een mogelijkheid om dit uit te breiden?  

Er is weinig ruimte.  Dit wordt een denkpiste voor de toekomst… 

 Eetfestijn: 15 en 16/10/2016.  Meester Pascal stuurt een werklijst door.  Kan iedereen dit 

bekijken en zich hiervoor engageren? 

 Dossier subsidies is binnengegeven door penningmeester. Het ligt nu in de handen van de 

gemeente Haaltert. 

 Secretaris mailt goedgekeurd verslag door naar Sara met de vraag om dit op de website te 

zetten. 

 Brainstormen over extra inkomsten: kerstkaarten?  Bloembollen?  Dit betekent wel dat dit 

bovenop het eetfestijn, foto’s, truffelverkoop, kinderfuif,…komt. 

           Misschien wordt het dan wat té veel van het goede. We denken hier nog eens goed over na en 

 nemen dit mee naar een volgende vergadering (Sylvia vraagt info rond de bloembollen). 

 

 



 

 

12) Volgende vergadering 

 

Dinsdag 25/10/2016 om 20u op school. 


