VERSLAG OUDERRAAD
Datum:

13 september 2016

Aanwezig:
Greta, Kim ,Veerle , Anne V, Nathalie, juf Karolien, juf Hannelore, juf Ann, meester Luc
Verontschuldigd:
An S, Anneleen (KS), Wendy, Ilse DL en Ilse VL
1. welkom
2. overeenkomstig het huishoudelijke reglement van de schoolraad:
a. Verkiezen voorzitter
Greta blijft ook dit jaar nog voorzitter. Is wel laatste jaar - …. en …. zullen al wat meelopen
b. aanduiden secretaris (of afspreken beurtrol)
we houden het bij een beurtrol
c. Aanduiden leden schoolraad + bevestigen afgevaardigden LOP
Greta en Ilse (De Leener) zullen verder de ouderraad vertegenwoordigen in de schoolraad.
Eind vorig schooljaar heeft het LOP (lokaal overlegplatform ) gevraagd naar een
vertegenwoordiger van de ouderraad. Na rondvraag was Wendy Tortelboom bereid dit op te
nemen – wordt bevestigd. Wendy zal gaan als er een uitnodiging naar de school komt.
d. Afsprakennota jaarwerking (afsluiting 2015-2016 / vooruitzicht 2016-2017)
Het huishoudelijk reglement voorziet dat er jaarlijkse aan het begin van het schooljaar in een
afsprakennota een vooruitzicht gegeven wordt op de activiteiten van de ouderraad en de
bestedingen.
Voor afgelopen schooljaar kan nu zo goed als de eindbalans opgemaakt worden (factuur huis
Vossen afzwaai ontbreekt nog maar grootteorde is op basis van voorgaande jaren ingeschat)
– zie eind verslag – eindstand van de rekening ouderraad is ong. 9.000 euro.
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Voor het schooljaar 2016-2017 kan op basis van de reeds voorziene activiteiten en eerste
wensen team (zie verder) een raming worden gemaakt – uitgangspunt ongeveer breakeven
draaien zodat er een appeltje voor de dorst achter de hand kan worden gehouden +
evenwicht besteding kinderen van nu en kinderen van de toekomst (bouwfonds) – raming
ook eind verslag
e. Data ouderraad
Do: 8/12 – D0: 9/2 – do 9/3 - Di 16/5
3. gewone jaarwerking
a. vooruitblik activiteiten (receptie opening, eerfestijn, jaarmarkt)
data die alvast te noteren zijn
23/9: receptie
Lkr 1ste graad en kleuterjuffen blijven in klas
Lkr 2en3de graad staan in voor de bediening
We maken een soort buffet met kleine versnaperingen en cava of iets fris in flesjes.
School zal versierd worden en er wordt een lint voorzien voor de burgemeester.
Kijken naar twee kindjes die aanwezig zijn uit elke blok om schaar te overhandigen.
8-9/10: eetfestijn
Kerngroep komt nog eens samen, wie wil aansluiten welkom. Datum wordt nog
meegedeeld.
11/11: jaarmarkt
WG is al druk doende - wie wil meedenken meldt aan bij juf Veerle VNH of Kim
Vandenwijngaert – hulpoproep gaat nog afzonderlijk via Fb en site
18/11: QUIZ school
Kalender aangeboden vanaf grootouderfeest
Dit jaar geen kalender, we slaan zeker jaar over.
22/12: boekenbeurs
wie kan helpen boeken uitladen s morgens / toezicht bij klasbezoeken in loop dag /
boeken inladen ‘s avonds mag al aan Greta melden – oproep verschijnt ook nog begin
dec op fb en site
18/2: schoolfeest
19/3: lentebruch
wie wil aansluiten bij werkgroep meldt aan juf Veerle VNH of kim Vandenwijngaert
5 en 6/5: plantjesverkoop
b. eerste wensen team
i.
Toekennen klasbudgetten
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Naar gewoonte wordt aan de juffen een klasbudget toegekend (140€ per klas – 18
klassen + zorg KS, zorg LS, beweging KS, beweging LS) = 3.080 €
ii.

Tussenkomst openluchtklassen

In de jaren van openluchtklassen kwamen als ouderraad tussen in een kost van
educatieve aard (gids ed.) – voorstel 6€/kind eerste graad – 8€/kind 2de+3de graad = ong.
€1742 ( €462 voor 1ste graad en €1280 voor 2de en 3de graad)
wafelverkoop einde vorig schooljaar door school zelf tvv openluchtklassen heeft €1000
euro opgebracht en wordt besteed aan de vervoerskosten (worden op die manier niet
rechtstreeks doorgerekend aan ouders zodat minder scherpe maximumfactuur kan
gerespecteerd worden)
c.

- eerste reacties facebookpagina
Alvast dikke proficiat aan Kim, Veerle en … voor de mooie flyer en het opzetten van de
facebookpagina. Inhoud flyer is ook op website school gezet

d.

– ijsje op eerste schooldag
Leuk initiatief, positieve reacties

4. puntjes meester Luc
a. herstructurering
school in herstructurering; nog even afwachten voor juiste telling, afhankelijk hiervan kan
juf Hannelore wel of niet volledig fulltime blijven werken.
b. Organisatie
Enkele wijzigingen:
Juf Hilde werkt 4/5de samen met juf Hannelore
Juf Liesbeth S werkt 4/5de met juf Hannelore
Juf Nele W geeft 12 LT turnen en zorg in KS
Juf Katrien werkt 4/5de met juf Annabel
Juf Hannelore staat ook in voor zorg in de eerste graad, huiswerkklas en plusklas
Juf Annabel staat in voor de zorg van de 2de en 3de graad
binnen dboc geen grote wijzigingen/ Rude Vandessel blijft onze peter. Schoolbestuur zit
wel e ven zonder voorzitter, tegen Kerstmis zou hier iemand voor zijn. Voorlopig richten
tot Bart Decancq, afgevaardigd bestuurder.
KS telt 129 kleuters, dat zijn er 19 meer t.o.v. vorig jaar
LS telt 240 leerlingen, dat zijner 20 meer t.o.v. vorig jaar.
 Hierdoor kunnen we 6de klas organiseren, dus nu 6KSklassen 12 LSklassen
 Extra SES-lestijden, op 1 oktober uitsluitsel voor definitief aantal extra uren.
Op einde schooljaar / mei zullen we met 50 lln meer zijn tov vorig jaar.
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Vanaf nu 3 gebouwen, om praktische redenen kregen deze een letter:
Blok A: LS
Blok B: Oude KS
Blok C: nieuwe KS
 Deze letters worden ook aangebracht op de school
c. Zorg
Blijft prioritair; gevoelige stijging anderstaligen zowel in KS als LS. Dit is niet gemakkelijk, de
criteria om als ‘anderstalige’ geteld worden zijn zeer streng. Men mag max. 6 maand in België
wonen.
Zorgteam onder leiding van juf Mieke bijgestaan door
In KS: juf Nele en juf Hannelore
In LS: juf Hannelore en juf Annabel
We hebben een taalklas ingericht op onze school waar anderstalige ouders gratis kunnen aan
deelnemen. Deze gaat door op vrijdagvm van 8.30 tot 11.30 en is vooral praktisch
Nederlands op school.
Voorlopig zijn hier geen inschrijvingen voor.
d. Varia
Vanaf 1 september ook terug warme maaltijden in de KS
Enecotour: brief ging mee met ouders
Schooltoneel; ander systeem
Vroeger verplicht 2 toneelstukken gekozen door gemeente. Nu kan lkr zelf kiezen op site
welke toneelstukken en hoeveel hij/zij er gaan bekijken. We beslisten om er min. 1 te doen.

5. varia/rondvraag
nihil
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2015-2016

afrekening op 13/9/2016

activiteit
start schooljaar 2015-2016
eetfestijn
kalender
jaarmarkt
boekenbeurs

doel

elke klas een boek bij boekenbeurs

in
148,80
6.668,11
-545,00
515,75
boekenbon twv 650 €
279,85

uit

balans

17.982,40 overdracht OC/OR 26/2/2016
klasbudgetten
paasbrunch
plantjesverkoop

2.920,00
2.202,00
413,19

verfraaiing KS + 1ste graad
(spel/didac)
tussenkomst banken/kasten 1ste
graad
schoolfeest
afzwaai

1.681,83
10.000,00
4.708,12
1.500,00
200,00

attenties team bij geboorte/huwelijk

mits raming huis Vossen
9.003,88
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2016-2017

raming werkingsjaar bij aanvang op 13/9/2016

activiteit

doel

in

uit

balans
9.000,00

start schooljaar

51,68
1.500,00

receptie opening
eetfestijn

6.000,00
klasbudgetten
fietsen KS

jaarmarkt
boekenbeurs

3.080,00
500,00
500,00
boekenbon twv 650 €

elke klas een boek bij boekenbeurs
winterfeest/schoolfeest
paasbrunch
plantjesverkoop

360,00
4.000,00
2.000,00
350,00

tussenkomst openluchtklassen
bouwfonds

1.800,00
4.000,00
1.500,00

afzwaai

9.058,32
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