Verslag Ouderraad 17-09-2018
Aanwezig: Valerie, Sofie, Cindy, Gitte, juf Lieve, Greet, Katrien, Noëlla
Verontschuldigd: Els, Dennis, juf Martine
Voorstelling:
Kerngroep van Els, Greet en Noëlla is tijdelijk, eventueel wordt toch nog voorzitter gekozen indien
dat vereist is voor de statuten.
Doelen: (met nieuwe ideetjes)
1. Samenbrengen: picknick op opendeurdag eind augustus of einde schooljaar
2. Ondersteunen: T-shirts-pool, soep, fruit, ...
3. Financieren Nice-to-have: juf Lieve en juf Leen: tablet om nieuw wiskundeboek extra te
ondersteunen (juf Lieve en juf Leen onderzoeken welke soort tablet en benodigde budget
hiervoor). Meester Jeroen: opbergmogelijkheden turnzaal, Andere juﬀen: nog te bevragen.
Hoe?
- Weekdag vergadering: maandag, om 20u30, startuur te evalueren na enkele vergaderingen.
- Werkgroepen per grote activiteit: eﬃciënt vergaderen en activiteiten herdenken.
- Verslag volgt owv de eﬃciëntie onmiddellijk na ouderraad, schrijﬀouten en ontbrekende details
ten spijt.
Hoe zamelt ouderraad geld in? Ideeën?
- via de activiteiten: welke activiteiten behouden worden, wordt gekozen via mailing met info
Financieel
- Sponsors zoeken? => brainstormen
- Cake verkopen op kerstmarkt of rommelmarkt
- Meehelpen op Pukkelpop?
- Zingen aan de basiliek?
- spaarpotje voorzien op activiteiten voor ouders die vrije bijdrage willen geven.
- Halloweenfuif voor de kindjes?
- Spelletjesnamiddag combineren met buitenspeeldag? Samen met Chiro?
- Fotozoektocht opstellen voor de ouders, die ze gedurende het hele jaar kunnen doen. Met
eventueel prijsuitreiking op schoolfeest. Eventueel met vrije gift voor de bundel.
- Dinnershow: vrij podium voor kinderen? (Zoals proclamatie 6e jaars?)
- Picnic op opendeurdag of schoolfeest of einde schooljaar?
- Quiz organiseren? Katrien doet dit graag! :-)
- Papierslag?
Helpers:
- klusjesdag: kleine klusjes in de klassen (naden gordijnen herstellen, kaders omhoog hangen,
rekje omhoog hangen, materiaal herstellen, kussentjes naaien, etc.): juﬀen maken lijstje op
- Banden van de stepjes: Dank u Gitte en Daniël!
- Bladeren op de speelplaats: beurtrol bekijken met de helpers? Of tijdje zo laten want is ‘gezellig
herfstig’ en dan later alles ineens opruimen (1 opruimdag).
- Blaadjes aan ingang schoolpoort: vormen soms gevaar => juf Martine navragen of dit een taak
is van de gemeente, en indien niet: eventueel beurtrol maken onder de helpers?
- Ballen opblazen: eventueel iemand die elke maand eens kan langskomen met compresseur?
Ofwel compresseur aankopen met ouderraad?
Kaas-en Wijnavond: 13 oktober => volledige takenlijst volgt per mail!
- à volonté, maar iedereen die binnenkomt betaalt.
- Meer soorten kazen, maar minder per soort: continu aanbod van verschillende soorten kazen.
- Bakker Gielis: 20% korting, Cindy zorgt dat er geleverd wordt.
- Eiersalade, komkommersalade door de ouders?
- Takenlijst wordt opgestuurd (Noëlla)
- Animatie: Naar komende jaren eventueel dinnershow van maken? Andere zaal? Kaplablokken
(Noëlla), duploblokken (juf Heidi?), kleurgerief en Lego (van juf Lieve)

Website:
- Noëlla wil leren, maar vacature voor webmaster blijft open.
- Eventueel als eindwerk laten doen door CVO? (Technische?) Scholen uit de buurt? => wie
connecties heeft met dergelijke scholen vraagt na of die school dit wilt doen.
Varia:
- Facebook: Cindy en Katrien willen dit opnemen. Noëlla maakt hen beheerders. Wat met privacy
en foto’s op Facebook?: leden van ouderraad posten géén foto’s van andere kinderen op de
FB-groep van Den Hulst, de pagina dient in eerste instantie enkel om ouders te informeren.
- Kalender: fotoshoot op 10 oktober door Sofie Vanthielen en Griet Vandestaey (waarvoor nu al
dank!!): lijst met nodige materialen en hulp wordt opgesteld en doorgestuurd.
- Budget voor de juﬀen: Greet bekijkt met Kathleen hoe dit vorig jaar liep en koppelt terug op
volgende vergadering.
- Grootoudersfeest: Wie kan komen helpen? Dinsdag 20 november: Gitte, Valerie misschien,
Sofie, Cindy, Greet, Noëlla. Maandagavond 19 november: juf Martine bevragen of er dan hulp
nodig is.
Todo:
- nieuwe data ouderraad: poll => Noëlla stuurt door.
- Greet: poll over te behouden activiteiten met info over kosten-baten per activiteit.
- Takenlijsten kaas- en wijnavond doorsturen => Noëlla
- Volgende ouderraad: 8 oktober, 20u30.

