Ouderraad verslag 16/11/2015
Aanwezig: An, Maurits, Lucie, Polle, Lut.
Nieuwe leden aanwezig: Johan, Dorinda, Sigrid.
Verontschuldigd: Martine, Jenny, Diane.
















Verslag vorige vergadering goedgekeurd.
Dankwoord van Lut voor het ontbijt op de leerkrachten dag en de soep op Halloween.
Komende activiteiten: oudercontact op 17 december van 17:00 uur tot 21: 00uur, koffie en cake zullen aangeboden
worden.
Dikke truien dag: gaat door op 15 februari 2016, ouderraad gaat chocomelk maken en uitdelen.
Time In project: word opgestart, enkele opvoeders hebben met succes een cursus gevolgd en staan klaar om aan te
vangen hiermee. De ouderraad staat hier volledig achter, het is een extra kans die ze de kinderen geven.
Oortjes: is een verantwoordelijkheid van de leerkrachten of het toegelaten is in hun les, aan te raden is een
koptelefoon daar oortjes beschadigingen aan het trommelvlies kunnen veroorzaken. Moet een meerwaarde zijn in de
les, de les aantrekkelijker maken, niet storend zijn voor andere leerlingen, opletten dat het geen verslaving word.
Varia:
De wijnpers bus: voor de eerste graad gratis, vanaf tweede graad betalend maar blijft bestaan, door de school wordt
op jaarbasis 100.000 euro bijbetaald om de twee huurbussen te kunnen laten rijden. Om een halte van de lijn aan de
school te hebben zijn besprekingen aan de gang, dit zou echter pas in 2017 van kracht worden.
De keuken blijft bestaan, ook voor het CVO, zodoende kunnen we verder met onze steun met soep en chocomelk.
Restaurant dag gaat dit jaar niet door.
Examen: de gekende leerstof is aan de leerlingen doorgegeven, de ouderraad wenst iedereen succes.
De ouderraad zou op 24 maart een infostand plaatsen (preventie tegen pesten, drugs, verkeersveiligheid, …)
Rijbewijs theorie: aanvang 2016 examen februari 2016, 20 euro kosten en men moet op de dag van het examen 17
jaar zijn.
Vakantie zou echt vakantie moeten zijn en niet voor allerlei (grotere) opdrachten te maken.

Volgende ouderraad 25 januari 2016
Nieuwjaarsreceptie op 22 januari 2016 alle leden van de ouderraad zijn uitgenodigd door Lut.

