
 Verslag ouderraadvergadering OR SO 

23 april 2019 

 

 
Aanwezig: Cathy, Els, Emmanuelle, Iris, Koen, Laurent, Sabine, Isabelle, Sofie en Anick 

Korps: Koen De Meester, Kris Smout. 

Verontschuldigd: Pierre, Andy, Sima, Nathalie, Musti, Frans 

Afwezig: - 

De vergadering wordt geopend om 20.52 uur. 

Agendapunten: 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

Laatste vergadering van dit schooljaar. 

 

2. Overlopen en akkoord verslag vorige vergadering 

Akkoord. 

 

3. Communicatie vanuit de school 

- 

4. Activiteiten : evaluatie  

Wafeltjes en paaseitjes: mooi resultaat : afgerond 3000 euro  

Willen we deze actie volgend jaar nog doen? Ja. Lucratief. 

Opmerkingen vorige vergadering meenemen: 

o fijn dat we vroeger konden beginnen 

o overwicht bestellingen uit KS, LS: wat doen we hier aan?  

o Leerlingen SO meer er bij betrekken. Het is voor hen! 

o Opsplitsen ging goed. Verdeling kon in sommige gevallen beter 

o Samenloop met boekenbeurs LS in ontmoetingsruimte, was geen 

probleem 

o Voorstel: Zoals vroeger met wijnactie, tijdens oudercontact met standje 

staan met laptop waarop ze kunnen bestellen, maar dit valt laat  

o Dozen houden en/of zakjes van Lotus? Voorstel Cathy 
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5. Activiteiten doorheen het jaar:  vooruit kijken. 

 Ten Miles: 12 inschrijvingen. Er is ook een Pulhof-run,…… Ook is LS al een 

paar jaar afgehaakt. Er kan via de school nog steeds goedkoper ingeschreven 

worden, maar moet er nog wel een ondersteuning komen? Nu enkel 

georganiseerd door Gym leerkrachten van SO 

 Tuinfeest 11/5/19:  

o Musti heeft met Catering team OR-SO vergaderd. Taakverdeling rond. 

o Er is nog veel volk nodig om te helpen! Even LS afwachten: hebben 

volgende week dinsdag 30ste vergadering. 

o Er is nog geen bericht gekomen over het desserten-buffet? 

o Opnieuw Free Podium: zijn er al veel gegadigden? Loopt dit?  

o Morgen is er meer nieuws over de activiteit voor de studenten van SO. 

 

6. Financiële situatie ouderraad 

We zitten er goed bij  acties zijn goed verlopen. 

o 10 Partytafels staan achter in de ontmoetingsruimte. Naam opgezet.  beter 

dan huren. 

o Nu nog de speelplaats-toestellen. Moet nog beslist/besteld worden. Koen en 

Kris stemmen dit af. Uiteindelijke beslissing doen we per mailverkeer. 

 Pingpongtafels: Ervaringen van andere scholen: Corniault is goed 

prijs/kwaliteit. Metaal en verankert. We willen er liefst twee kunnen 

geven. Palletjes en balletjes: oudere van de school doorschuiven en 

nieuwe voor de lessen LO. Ontlenen? Systeem moet nog uitgedacht 

worden. 

 Basketring (met paal) en doelen: op de kop van het gebouw (af te 

wachten met verbouwingen). 

 Twee tuimelrekken. 

 

7. Commissies in en naast de ouderraad 

Verkeerscommissie: 

Positieve trend in de zichtbaarheid. Zeker bij de leerlingen in de eerste graad. Hier 

op blijven hameren! 

Gemachtigd opzichters: zijn met drie. Eén vrijwilliger en twee wijk”vrijwilligers”. 

Dit loopt momenteel goed. 
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8. Varia 

 Italiëreis:  

objectieve reactie vanuit de ouders: alles prima verlopen. Geen klachten, behalve 

af en toe het weer …  

Prijs-kwaliteit in orde. Er waren wel 16 leerlingen niet mee.  

Er zitten nog wat vragen rond het bepalen van de bestemming.  

Communicatie, kortweg reis kost…. En we gaan naar….. als vaststaand feit ligt 

voor sommigen moeilijk.  

Koen De Meester: Organisatorisch was het geen gemakkelijke reis. Ze zijn op tijd 

begonnen, maar er waren veel veranderingen doorheen het jaar. 

Tips naar directie toe: 

 Eventueel overgaan op een spaarplan?  

 Duidelijkere communicatie naar ouders en leerlingen. 

 

 Els: Is er al communicatie vanuit de school over de Pulhof-run komt er aan. 

 

 Iris: info-avond staat helemaal vast. Gezinsbond zorgt voor publicatie bij hen. 

Vraag om het door te sturen naar ons zodat ook wij reclame kunnen maken. 

Datum: donderdag 10 oktober 2019. 

 

9. Rondvraag 

Sofie neemt dit jaar helaas afscheid van de OR: kandidaten zich graag melden bij 

Koen? 

Koen: 14/6/19  golfclinic + eten met partners, Kris kondigt aan dat er dan ook : 

pensioenviering op school is: niemand van het korps kan dan aanwezig zijn. 

Voorstel 18/6/19  

 

Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, 

wordt de vergadering gesloten om 21.50 uur. 

 

Volgende bijeenkomst zal gehouden worden op 

Dinsdag 18 juni 2019   


