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Verslag 4 juni 2014
1. Goedkeuring verslag vergadering van 27 maart 2014
OK
2. Voorstelling nieuw lid:
Veerle D’Heu (mama van Ella Alparsian, 2de centrum)
3. Vacatures schooljaar 2014-2015
a. Schoolraad
 Secretaris: Hilde
b. Ouderraad
 Voorzitter (overdracht tijdens volgend schooljaar): Wim & Diana
 Secretaris/verslaggeving: Filip (BU: Peggy)
 Financiën: Pieter VB (Wim en Bart kunnen ook aan de rekeningen)
 Lokaal Overleg: Stefanie + Pieter VB
 Gezinsraad: Pieter VB
 Logistiek: Erika
4. Communicatie
Laatste mailing juni: Diana stelt mail op
Schoolnieuws door Carine:
-Lessenpakket 2014-2015: geen veranderingen
-Verschuiving in datum schoolvrije dag: 26/11->3/12
-Nieuw project juf Carine: Gambia. Het is de bedoeling om hier ook de juffen en de OR
bij te betrekken (eventueel een extra project zoeken om geld in te zamelen voor
Gambia)
-1d wordt 2c: deze klas heeft nieuw materiaal nodig en OR geeft een bedrag hiervoor
-infoboekje wordt dit jaar nog aangepast naar aanleding van een nieuw decreet
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-Verandering van verzekering: meneer Swings wil komen uitleggen wat de verzekering
precies voor de ouderraad inhoudt (eventueel samen met de lagere school): 1 of 2
personen kunnen naar dit infomoment gaan en kunnen de andere leden achteraf
inlichten.
Niets te melden i.v.m. de schoolraad of het lokaal overleg.
Financiën: Het saldo op de rekeningen wordt meegedeeld.
Aangezien onze brouwer Klaveren Aas failliet is, zullen we vanaf nu beroep doen op dezelfde
brouwer als de ODD.
Rappel van onbetaalde factuur van Bani is onterecht. Wim heeft dit gemaild naar hen.
5. Activiteiten
Brunch:
De winst is meegedeeld.
Alle betalingen van zowel sponsors als eters zijn in orde.
Er is nog wat discussie over de locatie voor de brunch, maar waarschijnlijk blijft de brunch op
Gaverland doorgaan, met enkele extra maatregelen en afspraken.
Wim legt alvast de datum van editie 2015, na overleg met juf Carine en Toon van ’t Buffetje.
Infoavond ouders 22/4: inhoudelijk zeer goed en de opkomst was een succes!
Op de opendeurdag wordt steeds bewust gekozen om geen shows door de kinderen te laten
opvoeren: er zijn altijd kinderen die dit niet willen doen/hier al heel zenuwachtig voor worden en
dit kan voor onaangename situaties zorgen
Activiteit ouderraad 22/6:
Gelieve allemaal te antwoorden via de link in de mail, ook als je niet aanwezig kan zijn.
!We moeten er zeker op letten dat in de klassen en tuintjes geen rommel wordt gemaakt.
6. Varia
Er wordt een tevredenheidsenquête doorgestuurd naar alle ouders
7. Volgende vergaderingen


Donderdag 28 augustus
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