Ouderraad GBS De Klinker

Vergadering

27 Jan 19

Verslag
1. Aanwezigen
Sven Joosten

voorzitter

x

Nico Van der Heyden

lid

x

Helke Baeyens

lid

x

Sarah Liekens

lid

x

Tom Dierckx

lid

-

Sven Vlassenroot

lid

-

Sandy Peeters

lid

-

Stephane Potgens

lid

-

2. Agendapunten
a. Verslag vergadering OR van 12 Dec 18
(1) Geen opmerkingen.
b. Verslag vergadering OC van 15 Jan 19
(1) Week tegen pesten (22 Feb 19 - 01 Mar 19)
(a) Juf Els heeft na de APB-vergadering van 24 Jan 19 gemeld dat de school opnieuw zal werken
rond ‘respect’ in de week van 29 Apr 19 - 03 Mei 19. OC/OR kan met de school samen iets
uitwerken, maar dit wordt later nog bekeken.
(b) OR zal in de week van 22 Feb 19 een bericht posten op FB om de anti-pestweek onder de
aandacht te brengen. [Actie: Nico]
(2) OR juicht het idee van het alternatieve grootouderfeest toe om het belang van deze activiteit te
onderstrepen. Indien het niet zou kunnen doorgaan, hebben de leerlingen 3KK immers geen
grootouderfeest gehad tijdens hun verblijf in de kleuterklassen.
e

c. Oproepbrief 3 werkjaar
(1) Overeenkomstig met het huishoudelijk reglement van de OR dient men in Feb een oproepingsbrief
voor nieuwe leden te verspreiden aan alle ouders. De versie van Feb 2018 zal worden aangepast.
[Actie: Sarah]
(2) De versie Feb 19 wordt aan juf Els bezorgd met de vraag om dit te verspreiden met de agenda’s van
de gezinsoudsten op 02 Feb 19. [Actie: Sven]
d. Verkeersveiligheid van de schoolomgeving
(1) Op aanvraag van de gemeente werden de openstaande denkpistes voor de omgeving rond de
(vernieuwde) school bekeken door de bril van ouders. De aanbevelingen worden in een apart
document verwerkt en bezorgd aan de schepen van Onderwijs.
(2) OR was aanwezig op een infosessie van de vervoersregio (24 Jan 19) en zal trachten aanwezig te zijn
op de vervolgsessie.
(3) Na de vergadering werd de OR uitgenodigd om opnieuw deel te nemen aan het overleg betreffende
het actieplan ‘verkeersveilige gemeente’ op 11 Feb 19.
e. Varia
(1) Sandy en Sven V. hebben aangegeven vanaf 2019 geen lid van de OR meer te zullen zijn. Sandy was
tevens FB-beheerder. OR bekijkt wie de taak van FB-beheerder zal overnemen.
(2) Koffiemoment van 06 Feb 19
(a) Aanwezig: Helke, Sarah, Sven
(b) Afhankelijk van het weer zal een voorstel van locatie worden gedaan aan juf Els om het
koffiemoment op een meer zichtbare plaats te laten doorgaan. [Actie: Nico] Dit wordt uitgesteld
tot Mar 19.
(c) OR zal op FB het koffiemoment zoals steeds aankondigen, deze keer met de vraag om van
gedachten te wisselen rond het brengen en ophalen van de kinderen op de huidige locatie en op
de toekomstige locatie.
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3. Volgende vergadering
a. Datum
19 Mar 19 om 20 u.
b. Locatie
Bij Sarah thuis.
c. Agenda onder voorbehoud
(1)
(2)
(3)
(4)

Voorstelling nieuwe aanwezigen en samenstelling OR
Verslag OR 27 Jan 18
Verslag OC 21 Feb 18
Verkeersveiligheid
(a) Feedback rond aanbevelingen OR / overleg gemeente
(5) Thema pesten
(6) Varia
(a) Data vergaderingen OR Apr-Jun 19
(b) Vergadering met bestuur OC

27 Jan 19

