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Verslag vergadering 10 december 2012
1. Goedkeuring verslag vergadering van 7 november 2012
2. Actiepunten vorige vergadering
Geen
3. Communicatie
a. Leden
Eens een bijna-voltallige ouderraad: na de vergadering een groepsfoto…
De lijst met helpers werd ook aangepast, er zijn er nog een tiental.
b. Mailing vanuit OR naar de ouders
We wachten nog even met een nieuwe mailing.
c. Schoolnieuws
Zie 5. LOK
d. Schoolraad
20 februari 2013
4. Activiteiten
a. Info-avond september
b. Eindejaarsactie
Weinig nut hier nog de taakverdeling op te nemen, sorry voor het late verslag ! Ondertussen
werden alle pralines verdeeld, er waren heel wat mensen die nog niet betaald hadden, voor een
totaal van ±500€. Er werd een herinneringsbrief meegegeven.
c. Quiz (23 november 2012)
De quiz was een succes en zeker voor herhaling vatbaar! Voorstel is om de derde vrijdag van
november vast te leggen. Wie in de loop van het jaar iets heeft voor de prijzentafel mag dat
altijd aan Micheline geven.
En kleine opmerking van een bierliefhebber: meer streekbieren serveren… ☺
d. Ledenactiviteit
e. Kleuteractiviteit
Wim informeert bij de mama van Wolf of GAV voldoende verduisterd kan worden voor haar
voorstelling.
f. Info-avond ouders
Het voorstel van Greet van vorig jaar klinkt nog steeds interessant: Klaar Hammenecker
http://www.kinderpsycholoog.be/. Ik heb een mailtje gestuurd om te informeren naar haar
voorstellen.
De info-avond gegeven door Bodymap viel 2 jaar geleden ook in de smaak, misschien dat ze
nog wel voorstellen hebben (Micheline informeert).
Er is ook een foldertje van de Opvoedingswinkel.
g. Brunch 3 maart 2013
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Geanimeerde discussie over al dan niet in shiften te werken.. Beslissing is niet gevallen (dacht
ik ☺)..to be continued !
Lijst van Wim werd al eens overlopen.
h. Opendeurdag 4 mei 2013
i. Eindactiviteit ouderraad
5. Lokaal overleg
Tot aan de krokusvakantie zijn er al zeker geen opvangproblemen meer voor het centrum. De
Knuffelark heeft extra bedden aangekocht en er is ook extra personeel.
Het probleem van de energiekosten is daar ook ter sprake gekomen. Sommige scholen rekenen de
werkelijke kosten door, onze school wou een tegemoetkoming vragen. Hierdoor zouden de tarieven
voor de opvang uiteraard stijgen…
6. Financiën
Het saldo op de rekening is gecommuniceerd. Alle openstaande facturen zijn betaald.
7. Varia
8. Volgende vergaderingen
Dinsdag 8 januari 2013
Donderdag 31 januari 2013 (indien nodig)
Woensdag 20 februari 2013 (GAV)
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