
Verslag OR – 11/09/2017 
 
Aanwezig: Els U – Meester Pascal – Els VL – Els M – Elke – Ellen – Kim - Robin - Lynn - Jurgen 
- Lindsay - Wendy - Steffi - Sara - Juf Kristien (vervangster Juf Kim - groene klas) 
 
Verontschuldigd:  / 
 
Verslag: Elke 
 
Agendapunten: 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Nieuwe leden 
3. Adreslijst / huishoudelijk reglement 
4. Opnemen mandaten : secretaris en penningmeester 
5. Evaluatie : ouderterras / afscheid zesde / infodag 
6. Werkgroepen : trekkers en deelnemers 
7. Vragen rond info brochure meegegeven eerste schooldag 
8. Aankoop tafels/stoelen refter 
9. Eetfestijn 
10. Vastleggen data vergaderingen 
11. Varia 
12. Volgende vergadering 
 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Geen opmerkingen. 
 
2. Nieuwe leden 
 
We verwelkomen: Sara, mama van Lauren. 
         Wendy, mama van Luna en Seppe. 
                               Steffi, mama van Lize. 
 
3. Adreslijst / huishoudelijk reglement 
 
Els U geeft adreslijst (met rekeningnummer) rond.  Dit wordt nagekeken (eventueel aangepast) en 
aangevuld met de nieuwe leden. 
 
Huishoudelijk reglement wordt door iedereen (verplicht!) ondertekend. 
 
4. Opnemen mandaten : Secretaris en Penningmeester 
 
Penningmeester: Els VL en Kim. 
Secretaris: Elke. 
 
Vertegenwoordigers Schoolraad: Els M en Els VL (reserve: Jurgen). 
Vertegenwoordiger Cultuurraad: Els M. 
 
 
 



 
5. Evaluatie : Ouderterras / Afscheid zesde / Infodag 
 
Ouderterras (juni): 
 
Ginbar werd enthousiast onthaald. Misschien volgende keer extra Gin/Tonic voorzien. Ook bordje 
met salami/kaas werd beter verkocht dan brochettes.   
 
Door het wisselvallige weer werd pas ‘last minute’ beslist om terras buiten te laten doorgaan.  
Hierdoor stonden er misschien iets té weinig stoelen en tafels.   
Om mee te nemen: wanneer het goed weer blijkt, onmiddellijk meer tafels en stoelen buiten 
opstellen.  Sommige ouders zijn weg gegaan omdat ze geen zitplaats hadden.  Partytafels hadden 
minder succes.  Misschien niet meer opstellen? 
 
Oudercafé/terras nog iets meer kenbaar maken: bord plaatsen de week ervoor zodat ouders die hun 
kind komen ophalen dit al zien.   
Ook op moment zelf: als mensen buitenkomen uit de refter, aanduiden met bord en pijltje. 
 
Ideetje: Bij Vistaprint: gratis banners laten maken - zonder datum - enkel met oudercafé/terras op. 
 
Afscheid 6de leerjaar: 
 
Verliep vlot.  Er was voldoende hulp. 
 
Dit schooljaar zitten er meer lln in het 6de leerjaar.  Andere formule dringt zich op.  Hier zal over 
nagedacht moeten worden. 
 
Infodag: 
 
De opkomst was relatief goed.  De reacties waren positief.   
 
Maar ouders geven nog steeds de voorkeur aan ‘een klassiek schoolfeest’.  Wat dit schooljaar 
opnieuw zal plaatsvinden. 
  
 
6. Werkgroepen : trekkers en deelnemers 
 
Kinderfuif: Lynn - Sara - Lindsay - Wendy - Steffi - Kim - Els U (Ellen/Els M: enkel sponsoring) 
Afscheid zesde: Els M - Kim - Wendy - Sara - Lynn 
Eerste communie: Elke 
Dag van de leerkracht: (5 oktober) - Ellen - Steffi 
Voetjes: Els U - Els VL 
Ouderterras en café: Jurgen - Robin 
Teambuilding: Lindsay 
 
Datum kinderfuif: zaterdag 24 maart 2018. 
Datum teambuilding: ergens in februari 2018. 
Datum oudercafé: 28 november 2017 (OC lagere school). 
Datum ouderterras: 26 juni 2018 (OC kleuter én lagere school). 
 

 



 

7. Vragen rond info brochure meegegeven eerste schooldag 
 

Meester Pascal overloopt belangrijkste puntjes info brochure nog eens en licht deze kort toe: 
 
- Team (vervangingen/nieuwe leerkrachten). 
- Rakkerteam: Ellen en Nathalie zijn nieuw.  Een 5-tal mensen maken deel uit van Rakker. 
- Nieuwe klaslokalen.  Voordeel: 1ste leerjaar A/B en 2de leerjaar A/B zitten nu dichter bij elkaar.   
- Nieuwbrief: blijft digitaal. 
- Totale digitalisering brieven: zal in de loop van het 1ste trimester doorgevoerd worden. 
   !Nieuw!  Documenten/brieven zullen via Smartschool doorgestuurd worden.  Ook voor kleuters! 
- Rapporten/Oudercontacten: verschil tussen ‘gewoon’ (voor iedereen) en ‘selectief’ (niet voor 
iedereen - op uitnodiging van leerkracht of zorgteam) OC. 
- Huiswerk/Huiswerkklassen. 
- Ouderraad. 
- Samenwerking CLB. 
- Afwezigheden.  Ouders duiden best enkel en alleen ‘ziekte’ aan en niet ‘om andere reden’ (op 
afwezigheidsbriefje).  Want dit kan leiden tot een ongewettigde afwezigheid. 
- Fruitdag = woensdag ipv maandag. 
- Medicatie. 
- Fietsenrekken: extra plaats. 
- Facturatie: geen forfaitair bedrag meer voor blauw/oranje klas. 
 

8. Aankoop tafels/stoelen refter 
 

Dit schooljaar zal de Ouderraad geld schenken aan de school om grote tafels/stoelen aan te kopen 
voor de refter.  Dit zal gebeuren na de kinderfuif (mede met de opbrengst). 
 

9. Eetfestijn 
 

Het eetfestijn gaat door op 21 en 22 oktober 2017.  Thema/menu is hetzelfde als vorig jaar. 
 
Meester Pascal hoopt opnieuw op veel helpende handen van de OR.  Er zal takenlijst doorgestuurd 
worden.  Iedereen vult lijstje aan. 
 
Is het nodig dat mensen die 2 dagen komen helpen, 2 dagen warm eten?  Keuze laten tussen warm 
eten of broodjes?  Dit wordt gevraagd aan leden OR én leerkrachtenteam.  Werkgroep zal de knoop 
dan doorhakken. 
 

 

10. Vastleggen data vergaderingen 
 
7 november 2017 
4 december 2017 
30 januari 2017 
12 maart 2017 
24 mei 2017 
 
 
 
 



11. Varia 
 
- Kerstmarkt: 15/12/2017. 
 
Opnieuw kerstkaartjes laten maken en verkopen.  Dit zal de school organiseren en niet de OR zoals 
4 jaar geleden. 
 
De Ouderraad zal tijdens de kerstmarkt ook een standje voorzien (bv wafeltjes verkopen). 
 
- Vrijdag 22 september 2017 is het Strapdag.  Wie wil/kan meewandelen tijdens de wandeling, geeft 
zich op bij Meester Pascal. 
 
- Bij regenweer zullen de kindjes van blauwe/oranje klas in de veranda afgehaald worden ipv buiten 
op de bankjes. 
 
- Kindjes van blauwe klas mogen momenteel niet rechtsreeks en voor het belteken naar de klas ’s 
ochtends.  Omdat er geen vervroegd toezicht is in de klas. 
 
12. Volgende vergadering 
 
7 november 2017 om 20u op school. 
 
 
 
 


