
Verslag OR – 12/03/2018 
 
Aanwezig: Meester Pascal - Els U - Els VL -  Els M -  Elke - Lindsay - Steffi - Robin - Wendy - 
Justien (stagiaire) 
 
Verontschuldigd:  Sara - Kim - Lynn - Jurgen - Ellen 
 
Verslag: Elke 
 
Agendapunten: 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Kinderfuif 
3. Activiteitenkalender 
4. Schoolraad 
5. Stand van zaken "eerste communie" cadeautjes 
6. Teambuilding 
7. Afscheid zesde leerjaar 
8. Openstellen mandaat voorzitter 
9. Speelplaatswerking 
10. Varia 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Geen opmerkingen. 
 
2. Kinderfuif 
 
- Affiches zijn klaar en worden verdeeld. 
 
- Nieuw eetkraam is gevonden.  Ze bieden pasta en hotdogs aan. 
 
- DJ/Schminkster is in orde. 
 
- Zaalwacht staat bij DJ en zal verlanglijst kinderen ‘filteren’. 
 
- Werklijst wordt doorgestuurd. 
 
- GIN is te duur bij Stravbier.  Zal bij De Moor aangekocht worden.  Zij bieden ook glazen aan. 
 
- Begrafenissen De Rycke hebben spelletjes geschonken.  Deze werden aan de Rakker geschonken.  
 
- Knutselwerkjes van de kindjes worden in de klas van 6de leerjaar gelegd. 
 
- Stravbier levert vrijdagmiddag.  We vragen om boven te leveren. 
 
- Evacuatieplan - draaiboek (brand-amok) moet goed doorgenomen worden.  Leden van de OR 
moeten ook kunnen evacueren of lock-down uitvoeren.  Els U neemt hier het voortouw en de 
eindverantwoordelijkheid.  Zij krijgt ook de sleutels van meester Pascal. 
 
- Er worden nog extra affiches op de school opgehangen. 
 
- Janorent sponsort partytafels.  Bedankt Lindsay! 



3. Activiteitenkalender 
 
Zie website. 
 
4. Schoolraad 
 
- Stand van zaken: Infrastructuur: September 2018 zouden de werken op school starten. 
 
         Telling: 328 kinderen.   
 
- Inschrijvingen lopen zeer goed.  Er zijn al 20-tal nieuwe kleutertjes ingeschreven. 
 
- Overkapping speelplaats: na Paasvakantie.  Meer beschutting bij regenweer. 
 
- Nieuwe tafels refter worden na Paasvakantie geleverd.  OR betaalt dit mee. 
 
- Er zijn nieuwe bankjes geplaatst in kleuterhuis.  Deze kunnen dichtgeklapt worden - 
plaatsbesparend. 
 
- Nieuwe verzorgster: Priscilla bij juf Charlotte.  Ook juf Elke en juf Yvette springen bij. 
 
- Op 1 september 2018 start nieuwe VZW Priester Daenscollege. 
 
- Tariefverhoging Rakker.  Meer en meer mensen worden ingeschakeld in Rakkerwerking.  Zij 
krijgen 10,00 euro/uur.  Dit is tarief voor onkostenvergoeding.  In scholengemeenschap is dit 
bedrag hanteerbaar.   
 
Het trekt meer mensen aan maar dit verhoogt het kostenplaatje.  Er moet dus gezocht worden naar 
meer inkomsten. 
 
Opties: 
Verhogen tarief ochtendopvang: van 1,00 euro naar 1,50 euro. 
Verdubbelen middagtoezicht: van 0,25 euro naar 0,50 euro. 
’s Avonds van 1,5 euro naar 2,00 euro. 
 
Na berekening lijkt het verdubbelen van middagtoezicht het meest rendabele.  Dit is ook het best te 
verantwoorden (laagste tarief). 
 
Dit komt voor op Schoolraad.  Omdat Sint Gorik akkoord moet gaan en ook hun tarieven moet 
willen aanpassen.   
Om deze dan van start te laten gaan in september 2018. 
 
 
5. Stand van zaken eerste Communie cadeautjes 
 
Zoals reeds gezegd tijdens vorige vergadering, zorgt Elke hiervoor.  Geef haar nog wat tijd ;-) 
 
 
 
 
 
 



6. Teambuilding 
 
28/04/2018 is de definitieve datum.  Om 18u in Dendermonde. 
 
Steffi stelt voor om in het Vijverhof nadien te gaan eten.  Omdat zij kinderfuif gesponsord hebben. 
 
Steffi vraagt menu op en mailt dit door naar leden OR.  Misschien keuze laten tussen vlees - vis? 
 
7. Afscheid zesde leerjaar 
 
Het 6de leerjaar telt dit schooljaar 30 lln.  Dit komt dus op +/- 90 mensen (ouders + team). 
 
Els M weet niet of het haalbaar is met haar werk om alles te organiseren. 
 
Andere denkpistes: 
 
Misschien gewoon drankje met hapje en niet meer uitgebreid dessertenbuffet? 
 
Traiteur aanspreken?   
 
Iedereen (leerkrachten/OR) iets laten maken? 
 
De kinderen erbij betrekken zoals vorig schooljaar? 
 
Meester Pascal bespreekt met Meester Thijs en Juf Nele de formule.  Nadien zal definitief beslist 
worden wat er georganiseerd wordt. 
 
8. Openstellen mandaat voorzitter 
 
De laatste vergadering (24/05/2018) wordt het mandaat van voorzitter opengesteld.  Voorzitter 
volgend schooljaar wordt dan gekozen.  Ieder lid kan zich kandidaat stellen! 
 
9. Speelplaatswerking 
 
De speelplaatsen zijn vrij klein voor het aantal kinderen.  Hoe dichter kinderen bij elkaar zitten, hoe 
sneller conflicten optreden. 
 
Uitbreiding bij goed weer: groene zone.  Hoe uitbreiden bij slechter weer?   
 
Speelkoffers terug integreren.   
 
Voorstel nieuwe speelplaatswerking: Kinderen meer verantwoordelijkheid geven.  Kinderen gaan 
zelf proberen conflicten op te lossen ipv dat de leerkracht steeds direct ingrijpt.  Is het nodig dat de 
leerkrachten steeds op dezelfde plaats toezicht doen?  Leerkrachten worden dynamischer ingezet. 
Kinderen meer bewegingsvrijheid geven door speelzone minder af te bakenen. 
 
Dit zal ‘proefgedraaid’ worden.  Juf Lara gaat kijken in andere scholen waar dit ook al 
georganiseerd wordt. 
 
 
 
 
 



10. Varia 
 
- Budget ICT: opgetrokken naar 10.000 euro.  4000 euro extra vrijgemaakt om tablets lagere 
school aan te kopen. 
 
Dit om meer te kunnen werken binnen de digitale wereld.  Er wordt door de school overwogen om 
boeken aan te kopen van uitgeverij VAN IN omdat zij interessant materiaal aanbieden.  
Differentiëring wordt hier ook uitgediept. 
 
Ouderraad zou dan kunnen investeren in educatief materiaal in de toekomst. 
 
- We hebben 317 euro subsidie gekregen van de gemeente. 
 
- Asbestcontroles.  Ook De Bloesem kreeg hier omtrent controle.  De school heeft toestemming om 
bepaald materiaal met mininiem asbest voorlopig te behouden.  ‘Dringende’ platen werden wel 
verwijderd. 
 
- De nieuwe juf van het 5de leerjaar (interim juf Stien) is zeer positief onthaald.  Zowel bij de ouders 
als bij de leerlingen. 
 
 
11. Volgende vergadering 
 
Donderdag 24 mei 2018 om 20u, bij Mangini, Boekentstraat 75, Kerksken. 


