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1) Goedkeuring verslag vergadering ouderraad 18 september 2017.
Het verslag wordt goedgekeurd, mits toevoeging van ‘promotie in de klassen anders aanpakken’.

2) Mededelingen van de school aan de OR
1. Telling 1 februari 2018
- 172 kleuters (iets minder instappers in begin eerste trimester)
- 277 lagere school
- Totaal 449 tov 452 in 2017 dus ongeveer status quo, dus lestijdenpakket en middelen blijft
ongeveer status quo
2. Personeelsaangelegenheden
Afwezig tot Kerstvakantie : 3 personen
momenteel ook 4 andere personen afwezig , allemaal herstart na korte afwezigheid
Vraag OR om langdurig aanwezigen owv bijzondere redenen door te geven omwille van het sturen
van een attentie (kaartje)
3. Vrije plaatsen volgend schooljaar 2018-2019: vnl plaatsen voor instappers geboren in 2016
· inschrijvingsperiode gestart van 6 tot 27 maart 2018
- voorrangsperiode broers en zussen is afgelopen
- Kijkdagen scholen lopende
4. Renovatiewerken

Voor de speelplaats is Petra ook aan plannen voor nieuw speeltoestel voor de
ouderen lopende -via bezoeken van enkele leveranciers- ( buitenspeelplaats, schors,
…. Er wordt ook onderzocht om een podium te plaatsen komen op de ‘linkerzijde
kant sanitair middelbaar’. Ook de optie van een verticale tuin (klimplanten) is in
onderzoek. Dit alles wordt morgen voorgesteld aan leerkrachtenteam.
De verzakking in de grote speelplaats wordt deze zomer hersteld.

 Wanneer middelen van ouderraad nodig? Tegen grote vakantie. Dit dient
gecommuniceerd te worden naar de ouders (tijdens wafelverkoop?)
5. Vernieuwing daken B-blok start week voor Paasvakantie, met inname van stuk speelplaats,
kleuters zullen dat tijdelijk spelen in de babbeltuin tot einde werken (voorzien mei).
6. Verdwijnen Fietsparking.



Pistes worden onderzocht

7. Stad heeft actie lopende om ‘LEUVENAARS IN BEWEGING TE KRIJGEN’, hier zijn subsidies voor de
school mogelijk als er voldoende deelnemers zijn -> kan gevraagd worden aan de ouders
mits duidelijke communicatie over het onderzoek en wat met data zal gebeuren.

5) Evaluatie van de afgelopen activiteiten OR
1) Herfstbeurs : opbrengst +/- €800, online tool was super, enkele opmerkingen ivm de etiketten
worden geanalyseerd, kwaliteit van de stukken was duidelijk hoger, verkooppercentage onder
25% wat iets beter was dan vorige edities, bar was een succes en gezellig,
Verbeteringen mogelijk: pauzes voor iedereen, bij ontvangst direct stickers opplakken, zoektocht
naar goede dozen , een pauzemoment in groep voor alle medewerkers,
2) Nieuwjaarsfeest: tussen 20 à 25 man, net regenbui bij aanvang, fijne contacten, gezellig,
3) Grootoudersfeest: wordt volgende keer geëvalueerd

6) Lentebeurs 17 maart
- nog meer communicatie
- specifiek oproep voor kampeermateriaal
- er zullen wafels gebakken worden
- etiketten worden al aangepast
- er zal online betaald kunnen worden
- nog extra affiches te bedelen op adressen: Tiensestraat, Parkstraat, Colruyt, Match, …
- in bijlage bij nieuwsflash met vraag om op te hangen en vraag aan verkopers om ook op te hangen

7) Oudercafé 27 maart
Er zijn veel afwezigen bij leden ouderraad: voorstel is om het toch te laten doorgaan maar in
bescheiden vorm.
Ander Voorstel: Op 7 mei zouden we dan een groter oudercafé kunnen organiseren, met
oppikmoment voor de wafelverkoop. -> niet weerhouden
Er wordt gekozen om de datum van 27 maart te behouden, maar low-profile (geen bar, beperkte
reclame). Jeroen stuurt nog mail rond.

8) Wafelverkoop
Niemand heeft zich opgegeven om dit te trekken.
Draaiboek obv ervaring vorig jaar: oproep in nieuwsflash voor Pasen, brief meegegeven vlak na
Pasen, drie weken besteltijd (tot ongeveer 4 mei):
Bestelling: maandag +/- 14 mei

Leveringen (Bart Demarsin): opsplitsen in ‘binnen Ring’ met bakfiets en ‘buiten Ring’ met camionette
(tussen 14 en 26 november

10) Data ouderraden
Volgende data: ( 7/5 wordt in principe geanuleerd, gaat enkel door indien voldoende nieuwe
agendapunten) en 11/6 (evaluatie lentebeurs, oudercafé en Wafelverkoop + voorbereiding BBQ ter
bedanking medewerkers)

11) Varia
- Als blijk van medeleven met de familie en uit dankbaarheid voor wat Annelies betekent, werd er
namens de ouderraad een gedenklicht overhandigd.
- BBQ voor medewerkers en vrijwilligers: voorstel datum 24 juni, wordt nog bevestigd
- verslagen worden rondgestuurd en op website gepubliceerd
- oproep naar nieuw bestuur, wat is de timing? Petra kijkt na hoe dit in het verleden ging qua timing

