Ouderraadvergadering Maandag 17 juni 2013
Aanwezig:
Amber Defoort, Annabel Roobrouck, Mariano Haentjens, Dag Geeraert, Ann
Delrue, Nancy Decruyenaere, Jurgen Van Heirsele, Benedicte Cornelis, Matthias
Vanneste, Lieselot Deblock, directie Luc Vandaele, Nathalie Vandenbogaerde,
Meerster Henri, Emmy Tremerie, Klaas Demuynck, Sophie Dierick, Sylvain
Declercq, Thomas Buysschaert, Angelique Degrijse
Verontschuldigd:
Johannes Vandenbogaerde, Nathalie Vandenbogaerde
Agenda:
1.Goedkeuring vorig verslag:
OK
2. Evaluatie schoolfeest:
A. optreden kinderen:
* de communicatie over de plaats van optreden en de tijdstippen kon beter,
zeker voor mensen die de school minder goed kennen (grootouders).
* 6e lj was zeer mooi uitgewerkt, alleen jammer dat de ruimte wat klein was om
alle ouders comfortabel te laten kijken
* sommige ouders hadden meer verwacht van het schoolfeest.
Bij de kleuters was er bijvoorbeeld niet echt een overzicht wie waar stond.
De leerkrachten van kleuters vonden dit concept dan weer beter dan een
opvoering op verplaatsing omdat de kinderen niet zo nerveus zijn dan
Het was niet eenvoudig en soms onmogelijk om alle kinderen van het
gezin te zien optreden omdat er soms overlappingen waren.
Het is wel leuk dat je alle klassen ziet, maar hoeft niet echt
* Voor bepaalde kinderen was er niet het gevoel van een echt schoolfeest /
optreden. Daar wordt blijkbaar meer en intenser naartoe geleefd.
* voor het 1e lj is het een boeiend project geweest omdat ze niet alleen Mozart
bespreken, maar ook er rond werken en er zich in leven hoe het in die tijd was.
* Het concept liet wel toe om de creativiteit van de kinderen naar boven te laten
komen.
* in algemeen was het lerarencorps heel tevreden over het concept en vonden ze
het eens een andere uitdaging: Het project was in alle klassen goed uitgewerkt

B. animatie:
* Het aantal begeleiders van de ouderraad bij de activiteiten was net voldoende
* Wel goed dat de OR hun polo aan heeft. Zo blijven we herkenbaar voor de
mensen
* Het springkasteel, de suikerspin en de draaimolen was niet geregeld vanuit
de ouderraad, maar vanuit de school omdat die het gevoel had dat het aanbod
naar de allerkleinsten toe eerder miniem was. Volgende keer nog meer en beter
met elkaar communiceren.
* de activiteiten lagen vrij ver uit elkaar
* veel (groot)ouders zijn vroeger vertrokken dan de voorbije jaren. omwille van
de weersomstandigheden en een gebrek aan plaats binnen om te zitten.
Misschien komt dit ook door het concept van het schoolfeest dit jaar.
C. Bar
* de bar was onderbemand en dat werd vooral gevoeld meteen na de optredens.
Lange wachtrijen. Ook voor de bonnetjes of drankkaarten
* Vanuit de OR had hierop meer moeten ingespeeld worden door spontaan hulp
aan te bieden. Enkel Thomas had dit gedaan.
* De nieuwelingen van de OR waren niet op de hoogte dat er op vrijdag
namiddag normaal voorzien wordt dat er glazen gewassen worden. Ook wordt
dan al begonnen met het klaarzetten van het schoolfeest.
* Ook hier is een betere communicatie mogelijk: eventueel een week voor het
schoolfeest nog eens een mail rondsturen met dingen die nog moeten gedaan
worden voor het schoolfeest
* foto’s die er getrokken werden bij de animatie met de verkleedkleren, komen
deze op de website? Wie heeft die nog staan?
* financieel: minder verbruik en minder inkomsten dan vorige jaren. Het
schoolfeest is financieel negatief geweest
VOOR VOLGEND JAAR IS HET SCHOOLFEEST OP 17 MEI IN
SAMENSPRAAK MET DE HARMONIE VAN ROLLEGEM
TONEELSTUK DOOR DE LEERLINGEN VAN SCHOOL EN DE MUZIKALE
OMLIJSTING DOOR DE HARMONIE EN DRUMBAND
3. Voorbereiding “ouders voor ouders” balletje trap 22 juni 2013:
* bedoeling hiervan is kennismaking tussen verschillende ouders op een andere
manier
* voorzien van drankje en hapje
* bier en limonadeglazen aanvragen via prik en tik
* start om 18.30u
* de bedoeling is zeker om dit in toekomst verder uit te bouwen

4. Aankoop tent: oplossing stockageprobleem
tent van de OR mag gestockeerd worden op zolder bij Sylvain Declercq
5. Verkiezingen ouderraad: hoe moet het verder in de toekomst?
* één iemand heeft zich ingeschreven voor kernlid te worden: Angelique als
secretaris
* Na het verzenden van de uitnodiging voor de vergadering heeft Matthias zich
geëngageerd om de continuïteit van de OR te verzekeren. Hij wil dit samen doen
met alle huidige leden van de OR en met onderstaande personen als kern.
Matthias Vanneste: voorzitter
Emmy Tremerie: ondervoorzitter
Amber Defoort: penningmeester
Angelique Degrijse: secretaris
Deze nieuwe kern is goedgekeurd door de aanwezige ouderraadsleden en daarbij
danken we de vorige kern met Annabel als voorzitter en Thomas als
ondervoorzitter voor de vele mooie jaren dienst in de OR.
6. Varia:
* bedankingsreceptie: dit jaar gewoon eens een ander concept aannemen, ook al
omdat er de dag daarvoor een activiteit van de OR is. (ouders voor ouders)
* fietsenstalling: om verdere diefstal en beschadiging van fietsen en andere
tegen te gaan neemt de school volgende maatregelen.
1) ’s middags van 12u tot 13u zal de fietsenstalling gesloten worden en ook op
woensdagnamiddag
2) vandalisme: respect voor elkaar
3) roldagen: fietsen van de kleuters zullen op de speelplaats van de kleuters
staan
4) bij speciale fietsdagen zullen de fietsen op het terras aan de klas gezet
worden
5) ieder kind heeft een slot mee voor zijn eigen fiets
De OR wil ook hier haar steentje bijdragen door hierrond iets uit te werken
Werkgroep: Annabel, Amber, Emmy, Dag, Sofie, Angelique
*rollofeesten 24 en 25 augustus
- OR doet hier terug aan mee
- Het principe is dat Rollegemse verenigingen de aperitiefmarkt verzorgen:
hapje en/of drankje
- afloop om 13.30u
- werkgroep: Nancy, Dag, Emmy?, Matthias, Jurgen, Johannes
- zie verslag van de OR vergadering 13/9/2012 waar de evaluatie in staat over
het vorige Rollofeest.

* geld inzamelen voor Vaderdag of Moederdag: gebeurt zelden, maar gebeurt als
de kost te hoog is, maar mag eigenlijk niet gevraagd worden aan de ouders. Dit
zal in de toekomst niet meer gebeuren.
*Halloweentocht van de gezinsbond: 31 oktober
- wij zouden met de OR terug deelnemen en vragen of we het eindpunt terug
mogen verzorgen
- werkgroep: Emmy, Annabel, Amber, Nancy, Dag
* Kalender die al vast staat voor volgend schooljaar:
- grootoudersfeest: 14 november in de namiddag
- sinterklaasfeest: 3 december
- mosselfeest: 1 en 2 februari
- quiz van de OR: 14 maart
- geen school op 2 mei
- schoolfeest: 17 mei
- hemelvaartverlof: 26 – 27 – 28 mei verlofdagen + 29 en 30 mei Hemelvaart
(brug)
* Schoolraad: Johannes Vandenbogaerde werd verkozen als voorzitter.
* Schoolinfo:
1) Enkele wijzigingen bij het fruit op school:
- geen schilmama’s meer
- geen verplichting om fruit mee te nemen naar school
- ouders zo veel mogelijk fruit mee te geven aan hun kinderen naar school, zal
gestimuleerd worden
2) Dit zal ook voor de hesjes zijn.
OR zal de school sponsoren bij de aankoop van hesjes met logo van school: 50 –
tal voor lager en een 50- tal voor kleuter
*laatste schooldag:
Dit jaar zal dit zijn vrijdag 28 juni 2013 om 13u, volgend schooljaar zal er geen
school meer zijn op maandag 30 juni 2014
Volgende ouderraadvergadering:

DINSDAG 10 SEPTEMBER 2013
Groetjes, Angelique

INFODAGEN VOLGEND SCHOOLJAAR:
Kleuter: maandag 2 september 2013
Lager: dinsdag 3 september:
18 u voor 1 & 2 lj, 19u voor 3 & 4 lj, 20u voor 5 & 6 lj

