
Verslag OR – 07/11/2017 
 
Aanwezig: Els U – Meester Pascal – Els VL – Els M – Elke – Ellen – Kim - Robin - Lynn - Jurgen 
- Wendy - Steffi - Sara  
 
Verontschuldigd:  Lindsay 
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Agendapunten: 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Evaluatie eetfestijn 
3. Evaluatie dag van de leerkracht 
4. Oudercafé: 28/11/2017 
5. Taak meester Thijs 
6. Capaciteitsbepaling lagere school 
7. Aankoop refterstoelen 
8. Activiteiten november 
9. Individuele foto's 
10. Wintermarkt en kerstkaarten 
11. Schoolraad 
12. Varia 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Geen opmerkingen. 
 
2. Evaluatie eetfestijn 
 
Meester Pascal bedankt de OR voor de hulp.   
 
Er was een recordopkomst van 875 mensen die komen eten zijn. 
 
Meester Pascal stelde een korte enquête op om het eetfestijn de evalueren.  Het schoolteam kon 
deze vrijblijvend op Smartschool beantwoorden. 
 
Resultaten: 
 
- Voldoende kenbaar: JA 
- Vooraf op hoogte organisatie: JA 
- Keuze taakverdeling: JA 
- Klasdoorbrekend werken (versiering): 90% vond dit een meerwaarde voor de kinderen.   
90% vond dit een meerwaarde voor lkr. 
- Versiering: JA 
- Vlot verloop tijdens eetfestijn: JA 
- Opruim: JA 
- 1 broodje/warme maaltijd (ipv 2 dagen warm): 90%: JA 
 
 
 
 



Algemeen: 
- Klaarzetten drank zaterdag niet zo vlot als zondag. 
 
- Spelende kinderen zijn soms storend. 
 
Oplossing?  - Speelplaats openzetten met toezicht? 
                    - Opnieuw kleurplaten uitdelen? 
 
Nadeel:       - Wat bij koud/regen weer? 
                   -  Iemand moet hiervoor vrijgemaakt worden ten koste van een andere taak. 
               
- Minder tafels beneden.  Er was meer ruimte voor obers: positief.  Voor de mensen is het gevoel 
van ruimte ook aangenamer. 
 
- Kassa’s 15 min. vroeger open tov vorig jaar.  Dit maakte de wachttijden minder lang. 
 
- Zakjes voor bestek?  Want bestekken in servietten rollen duurt vrij lang en is niet zo netjes.  
Misschien sponsor zoeken hiervoor? 
 
- Messen/Vorken/Lepels apart sorteren, na de afwas.  Dit is makkelijker voor traiteur. 
 
3. Evaluatie dag van de leerkracht 
 
De leerkrachten waren heel enthousiast over geschenkjes, rode loper, sterretjes,... 
 
Ellen/Steffi/Wendy vonden dat alles vlot verliep. 
 
Ideetje voor volgend schooljaar: tassen stikken.  Hier zal vroeger met gestart worden. 
 
4. Oudercafé: 28/11/2017 (OC lagere school) 
 
Jurgen stuurt werklijstje door.  Wie kan/wil, geeft zich op. 
 
Els M zal soep maken.  Ook aanbieden aan de ouders, met biscuitje.  Prijs: 2,00/kopje. 
 
Jurgen zal ook koffie voorzien.  Vorig jaar was dit een succes. 
 
5. Taak meester Thijs 
 
Meester Thijs (deed interim van Meester Guy) werkt halftijds tot het einde van het schooljaar: 
 
- Turnen in 1A/B.  Zodat Blauw en Oranje apart kunnen turnen (dit geeft juf Lore). 
 
- Muzo ondersteuning in 4 en 5. 
 
- 3u ICT (hulp Sara). 
 
- Stemcoach (uitwerken jaarthema). 
 
 
 
 



6. Capaciteitsbepaling lagere school 
 
Als school limiet zetten.  Zelf te bepalen: niveau klas/kleuter/lager/volledige school. 
 
Nu: 45 kinderen per leerjaar.  Dit wordt teruggedraaid naar 40. 
Zo wordt de maximumcapaciteit gezet op 240 lln in lagere school. 
 
Dit wordt ook in Schoolraad voorgesteld. 
 
7. Aankoop refterstoelen 
 
De OR heeft 1000 euro gegeven.  De school legde de rest bij zodat 50 stoelen aangekocht konden 
worden. 
 
8. Activiteiten november 
 
Kriebelteam wordt een week later gepland aangezien Els M en Kim niet kunnen. 
 
Meester Pascal overloopt agenda (zie kalender website). 
 
9. Individuele foto's 
 
Ouders krijgen deze week een brief om individuele foto’s te bestellen.    
 
10. Wintermarkt en kerstkaarten 
 
15/12/2017 is er wintermarkt. 
 
Kinderen hebben in de klas tekening ontworpen.  Van de tekeningen worden kerstkaartjes gemaakt.  
De mensen kunnen deze dan bestellen en afhalen op de wintermarkt.  Misschien zet dit meer 
mensen aan om een kijkje te komen nemen? 
 
Wintermarkt zal uitgewerkt worden door team.  Hulp OR is niet echt nodig. 
 
11. Schoolraad 
 
Behandelde puntjes: 
 
- Klassenverdeling. 
 
- Lln aantal. 
 
- Infrastructuurwerken: kleuterhuis zeer enthousiast onthaald. 
 
- Nieuwbouw: gaat nog steeds niet vooruit.  Architect houdt vol dat werken zullen starten in maart 
2018. 
 
- BOS 
 
De puntjes worden kort toegelicht door Els VL en Els M. 
 
 



12. Varia 
 
‘One mile a day’: ideetje voor De Bloesem? 
 
Lln lagere school lopen al extra, bovenop 2u LO/week.   
 
13. Volgende vergadering 
 
4 december 2017 om 20u op school. 
 
 
 
 


