
Verslag OR – 05/12/2016 

Aanwezig: Els U – Meester Pascal – Els VL – Els M – Elke – Ellen – Kim – Sylvia - Robin - 
Lindsay - Lynn - Juf Charlotte 

Verontschuldigd: Jurgen - Igor 

Verslag: Elke 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Oudercafé : 26/01/2017 
3. Activiteiten december 
4. Invulling ontwerp ouderenquête 
5. Tijdspad besteding ouderraad investering 
6. Bloembollen : stand van zaken 
7. Varia 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Geen opmerkingen. 

2. Oudercafé : 26/01/2017 (= Oudercontact kleuters) 

Aangezien Jürgen er niet is, kunnen we dit puntje niet behandelen.   

We hopen dat Jürgen ook deze keer de organisatie van het oudercafé voor zijn rekening neemt.  
Normaal gezien zal Jürgen ook een werklijst doorsturen.  Wie kan/wil helpen, geeft dit dan door. 

3. Activiteiten december 

Meester Pascal overloopt de activiteiten (zie website). 

4. Invulling ontwerp ouderenquête 

Meester Pascal heeft een ontwerp van de enquête gemaakt.  Dit zal digitaal aangeboden worden aan 
de ouders.  Nadeel: er zullen misschien minder mensen bereikt worden. 

De leden van de OR nemen dit even kort door.  Nadien geven de leden puntjes ter verbetering. 
Nut: Er wordt veel informatie gehaald uit de antwoorden.  Zodat de school rekening kan houden 
met wensen/prioriteiten van de ouders. 

Belangrijk zal de mening van de ouders zijn rond ‘digitalisering’.  Maandblad/brieven,…zouden in 
de toekomst niet meer op papier aangeboden worden.  Gaan de ouders dit OK vinden? 

De enquête zal in de loop van januari verdeeld worden.   



5. Tijdspad besteding ouderraad investering 

De opbrengst van de kinderfuif gaat dit jaar naar de aankoop van de 2de helft van de kleutertafels 
en stoelen. 

De OR zal het bedrag, na de kinderfuif, overmaken aan de school.  Meester Pascal zal de tafeltjes 
en stoeltjes dan bestellen.  Normaal gezien zou dit na de paasvakantie in orde moeten zijn. 

6. Bloembollen : stand van zaken 

Sylvia heeft contact opgenomen met de firma van de bloembollen.  De folders kunnen ten vroegste 
besteld worden op 2/01/2017.   

Meer informatie is er voorlopig niet.   

7. Varia 

/ 

8. Datum volgende vergadering 

Maandag 13/02/2017 om 20u in de refter op school. 


