
 Verslag ouderraadvergadering OR SO 

13 november 2018 

 

 
Aanwezig: Cathy, Els, Emmanuelle, Iris, Koen, Laurent, Sabine, Nathalie, Isabelle 

Korps: Koen De Meester (vertegenwoordigt ook de directie) 

Verontschuldigd: Musti, Andy, Rajaa, Anick, Pierre, Sima, Sofie, Isabelle V, Frans en de 

directie. 

Afwezig: - 

De vergadering wordt geopend om 20.40 uur. 

Agendapunten: 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

Directie verontschuldigd vanwege bijzondere algemene vergadering. 

 

2. Overlopen en akkoord verslag vorige vergadering 

Opmerking Nathalie & Els: Nathalie en Isabelle staan niet op aanwezig.  

Pierre niet op verontschuldigd. 

Vanaf nu notuleert Isabelle de vergaderingen, Els verzorgt alle andere taken van de 

secretaris. 

3. Communicatie vanuit de school 

o Fietscontrole. Succes.  

Koen legt uit wat er gebeurt tijdens de fietskeuring: rem, reflectoren (voor, achter 

en aan de wielen), bel. Mountainbikes zijn vaak niet verlicht! Maar algemeen een 

succes voor de leerlingen; een controle op de lichten wordt nog georganiseerd  

Gravering is ook door gegaan, weliswaar met een dag vertraging; succes! 

o Mail/brief over fluo: heel mooi geformuleerd. (opmerking Els en Koen) 

o Resultaten eerste deel Talentonderzoek zijn deze week binnengelopen. Nog niet 

geanalyseerd. Algemene resultaten, maar ook specifiek voor de school zelf. Wel in 

de media geweest.  volgende vergadering meer. 

 
4. Communicatie vanuit de ouderraad. 

o Sabine: wanneer wordt het examenrooster verwacht? Nu ter goedkeuring bij het 

team, dus waarschijnlijk vrijdag gecommuniceerd?  Sabine vraagt of dat vroeger kan. 

De vraag van sommigen is of dat wel nodig is. Drie à vier weken vooraf is ok.  

o Cathy: Hoe ziet de laatste week voor de grote vakantie er uit? Activiteiten, thuis,…. 

Zeker naar nieuwe ouders toe. 

o Laurent: Liever niet elke dag een uurtje activiteit? Koen DM: de dagen met één uur 

worden als een klasdag geregistreerd en dit zorgt ervoor dat er minder 

evaluatiedagen gebruikt moeten worden. Dit is maar een klein aantal. 

o Koen: graag reactie van directie op items verslag vorige vergadering; 
 Hesjes en helmen-actie! Kan dit in het reglement van SO? Controle en 

sanctionering is moeilijk. Directie vindt sensibiliseren belangrijker.  

Overstap van LS naar SO: we moeten geen hesje meer? Bij LS werkt het wel.  

Misschien nu beginnen bij de eerste graad. Het afleren is een spijtige zaak. En op 

die manier evolueren naar de hogere graden. Directie neemt dit mee.  
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5. Activiteiten : evaluatie  

Geen 

 

6. Activiteiten door het jaar:  

November 

• 23-11-18: Party Time: Els 

 Reclame maken!!!!!! De kaartenverkoop loopt nog niet!!!!!! 

 Bevestigingsmail: daar zorgt Els voor. Mailadres? Vanuit ouderraad Pulhof  Koen de 

Meester maakt dit mogelijk. 

 Iris mailt nog naar OR lagere school. 

 Kan de lagere en kleuterschool nog een mail krijgen? Koen vraagt dit aan Machteld. 

 Kan er een reminder verstuurd worden? Graag met link er in! Zo kan je meteen aan 

de juiste informatie. 

 Het staat op Facebook OR-SO-pagina. 

 Duidelijk laten weten dat er voorverkoop is. 

 Isabelle: band over affiche? Andere kleur: vergeet je kaarten niet te kopen + QR-

code. Koen De Meester maakt de QR-code 

 Kan dit ook op de Instagram-account van Pulhof? En op de schoolpagina van 

Facebook? Koen de Meester zorgt hiervoor. 

Openstaande vragen: 

 Wanneer mogen we in de Botanik? Koen DM: normaal na 13.40 wordt er nog 

gepoetst en dan erna. 

 Zetels: mogen we die gebruiken? Tweezit en twee eenzit. Moet dit meer zijn? Hoe 

pakken we dit aan?  fuifgroep. Misschien niet nodig 

 Drank bij de brouwer: Koen. Wat? Niet teveel soorten. 

 Schorten van de KS: alweer terug. 

 Sleutels: directie blijft om af te sluiten. 

 Kunnen we zaterdag toch nog komen poetsen? Koen vraagt dit na bij de directie. 

= plan B. Maandagochtend = plan C. 

 Kuismateriaal: kan dit klaar gezet worden? Laurent kan er een aantal 

meebrengen. Els lijst op en stuurt naar Laurent. 

 Verwarming? Koen checkt met Directie 

 Welke poetsproducten mogen er gebruikt worden?  Laurent. 

 Tafels en stoelen uit de botanik weg zetten. Stoelen zijn stapelbaar en er zijn 

karren voor. Tafels kunnen dicht geklapt worden. Sta-tafels staan achter de 

Botanik. De tafels die er niet staan, graag door de werkmannen laten verzamelen. 

 Barkrukken huren? Beverfun?  fuifteam kijkt na. 

 Tappers naar huis om? 21.00 tot 02.00 uur. 

 Toiletpapier: reserve door de school klaar te zetten. 

 Geen photobooth. 
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December: 

• 20-12-18: Kerstmoment 

 Koen, Laurent, Sofie, Nathalie, Sima, Els, Iris en Cathy. 

 In ontmoetingsruimte. 

 Vanuit de traditie van kerst door de school die verdween, hebben we dit als ouderraad 

opgenomen. 

 Eén soep, gluhwein (is nog over van vorig jaar), Prosecco, chips en frisdrank. 

 We starten om vier uur met opbouw. 

 Dit jaar wordt dit de enige toegang via de deur aan de ontmoetingsruimte. 

 Sabine: rood lint om de trap af te sluiten. 

 Verdere afspraken via mail. 

Verdere activiteiten door het jaar: 

Volgende vergadering. 

 

7. Financiële situatie ouderraad 

Ongewijzigd. 

 

8. Commissies in en naast de ouderraad 

nvt 

9. Projecten 

Graag offertes van de directie voor de speelplaatstoestellen. 

 

10. Varia 

Nvt 

 

11. Rondvraag 

 Vrijdag 16/11/2018 oudleerlingenavond. 

 Smartschool naar de volgende vergadering meenemen.  

Koen:  

Verantwoordelijkheid van de school: directie geeft de regels nog eens door aan 

het team hoe het zou moeten. 

Verantwoordelijkheid van de leerling en de ouder: er zijn instellingen die je aan 

kan passen. Weten zij dit wel? 

Els: niet alle leerkrachten zijn niet mee met Smartschool. Soms zijn er toetsen die 

niet in Smartschool komen, maar alleen in de papieren agenda. Kan hier 

éénduidigheid in komen? 

 Isabelle: Berlijn wat is de kostprijs? Wanneer wordt dit gecommuniceerd? In de 

300? Overzicht gemiddelde kosten van een schooljaar staat op de website. Links 

onderaan bij inschrijvingen. https://pulhof-aso.be/wp-

content/uploads/2018/07/gemiddelde-kosten-16-17-5e-jaar.pdf  

https://pulhof-aso.be/wp-content/uploads/2018/07/gemiddelde-kosten-16-17-5e-jaar.pdf
https://pulhof-aso.be/wp-content/uploads/2018/07/gemiddelde-kosten-16-17-5e-jaar.pdf
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 Koen: Hoe zit het met de Siciliereis? Dit komt goed. 

 Isabelle: nieuwe autoriteit. Is dit op school bekend? 

 

Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, wordt de vergadering gesloten om 

22. 11 uur. 

Volgende vergaderingen zullen gehouden worden op 

dinsdag 8 januari om 20.30 receptie met KS en LS 

dinsdag 26 februari 2018 

 

 


