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aanwezig: Sara, Elise, Raf, Juf Ilse, Juf Christiane, Nathalie, mevr. Directeur, Geert, Debbie, Pascale, Lieve,
Marjan, Jorn
verontschuldigd: Stefan, Nancy, Hilde, Walter, Wim, Bert
Goedkeuring vorig verslag:
verslag werd goedgekeurd, het toonmoment rond de provincies werd door de ouders als een waarheid
aanzien, maar is nooit beloofd door de juffen.
Nieuws vanuit de school:
• Er worden klusdagen gepland door de school met de leerkrachten tegen het nieuwe schooljaar. Wil de
ouderraad vervanging voor de rubbertegels sponsoren? Het zand van de zandbak zou moeten
vervangen worden, kan de ouderraad dit mee organiseren?
Nieuws vanuit de werkgroepen:
• Afscheid 6e leerjaar: het aantal medewerkers slaagt enorm tegen. Wie komt er nog helpen? Kunnen
de juffen bijspringen?
• Verkeer: er is overleg geweest met de burgemeester. We moeten de verkeersstroom in kaart brengen
(hoeveel auto’s, fietsen, van waar, … ) om daarna onderbouwd verder te kunnen overleggen.
Verkiezingen: Er is 1 kandidatuur binnengekomen voor het onder-voorzitterschap: Raf Liekens. De rest van
het bestuur blijft aan. De aanwezige leden keuren de verkiezing van het nieuwe bestuur unaniem goed.
Planning activiteiten volgend schooljaar:
• koffie op 1ste schooldag: Elise start mee op, Nathalie en Debbie zorgen voor de verdere afhandeling.
Verdere bespreking op de eerste vergadering
• bar bemannen op ouderavonden + presentatie rond de ouderraad op deze avonden
• Halloween: Raf is bereid van dit te trekken, samen met Lieve
• Wafelslag: start begin oktober – levering na herfstverlof
• Leescafé: datum later te bepalen.
• Pannekoekenbak met carnaval: 13 februari
• Verkeersweek: vastleggen eind augustus
• Afscheid 6e leerjaar: woensdag 24/6
• Ter info: fuif van de gemeente op vrijdag 26/6
Extra:
• fuif van de gemeente: extra volk gevraagd voor vrijdag 20/6 van 18u30 tot 20u30 in het Oogappeltje.
Varia:
• net zoals er respect wordt gevraagd van de leerlingen als ouders binnenkomen, moeten we de ouders
er ook op wijzen dat ouders wat respect tonen als de kleuters of andere leerlingen van buiten
binnenkomen door de schoolpoorten. Er wordt vanuit de school ook gekeken hoe er op kan gereageerd
worden.
Volgende vergadering 28/8/2014 om 20u15 in de refter.
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