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1. Verslag vorige vergadering   
 
Het verslag van de vorige vergadering werd besproken en goedgekeurd. 
 
Er werd gevraagd of er evenveel geconsumeerd werd op de quiz.  Er was meer omzet dan vorig jaar, dus dat is 
dik in orde. 
 
Voor Kronkeldidoe werd opgemerkt dat de uren waarop ouders moesten rijden heel moeilijk waren, vandaar dat 
er mogelijk minder kandidaten waren.  Uiteindelijk waren er toch voldoende chauffeurs en kon de activiteit 
doorgaan. 
 

 
2. Schoolfeest     
 
De werklijsten zien er goed uit.  Er zijn al heel wat plaatsen gevuld geraakt, ook door groepjes van ouders die 
samen willen staan.  De werklijst werd ook doorgegeven op de vergadering. 
 
Vooral de drankstanden en de eerste shift zijn heel populair en reeds volledig bemand.  De eetstand pita is een 
onzekere factor qua drukte en werk dus daar kan best ook voldoende volk voorzien worden. 
 
Er zullen dit jaar zeker voldoende bekers zijn.  De zesdejaars kunnen eventueel glazen en bekers ophalen, maar 
niet in het begin van de spelletjes.   De mensen aan de drankstanden zullen hiervoor worden ingeschakeld op 
rustigere momenten. 
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3. Werkgroepen 
 
ICT 
Er zouden 10 oude – maar nog goed functionerende – pc’s van de VRT komen, en 26 laptops.  Het 
schoolbestuur zorgt voor muizen, bekabeling en docking stations. 
 
Verkeer 
Er werd op Gimme een oproep geplaatst voor helpers bij het fietsexamen. 
 
Overige werkgroepen 
De overige werkgroepen zijn nog niet samengekomen, maar er staan in de komende weken nog een aantal 
vergaderingen gepland. 
 

 
 

4. Praatcafé 
 
Het praatcafé was interessant en werd door de meeste aanwezigen positief geëvalueerd.  De opkomst was 
echter heel laag.  ODR, leerkrachten en ouders samen waren er slechts een 20-tal aanwezigen.  
De vraag wordt gesteld of het de tijd en energie waard is om dergelijke avonden te blijven organiseren. 
 
We willen naast de opbrengstactiviteiten en festiviteiten toch aandacht blijven geven aan serieuzere en 
pedagogische activiteiten. 

 
 
 

5. Open klasdag  
 
Het schoolteam wil de open klasdag graag afschaffen.  De leerkrachten werken de laatste week van de vakantie 
om hun klas in orde te brengen, en na de open klasdag kunnen ze weer opnieuw beginnen omdat kinderen alles 
weer overhoop halen.  Bovendien is dit redelijk chaotisch met weinig tijd om echt iets aan de ouders uit te leggen.   
 
De juffen vragen zich af wat de meerwaarde is voor kinderen en ouders.  De kinderen zien hun nieuwe klas, juf 
en klasgenootjes terug op 1 september.  De ouders zien de klas en juf enkele dagen later op de info-avond.  De 
leerkrachten denken ook dat een aantal ouders zich verplicht voelt om te gaan. 
 
De ODR vindt het afschaffen van de open klasdag een heel spijtige zaak maar toont wel begrip voor het 
standpunt van de leerkrachten.  Het is jammer dat dit zonder overleg werd doorgevoerd, want de ouders en 
leerlingen hechtten wel waarde aan deze dag. 
 

 
 

6. Varia 
 
Er is een oplossing gevonden voor het kindje dat een pleeggezin zocht.  Het kindje wordt opgevangen door een 
gezin in de straat van de school met kinderen van dezelfde leeftijd.  
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DEEL 2: enkel ODR 
 
 

1. Apart deel noodzakelijk? 
 
Moet er opnieuw na elke vergadering een extra deel worden ingevoerd enkel voor de ODR? 
 
In het tweede deel kunnen de ODR-leden napraten over de onderwerpen uit het eerste deel (wat nu vaak buiten 
aan de deur gebeurt), en kunnen ideeën in de groep worden afgetoetst voordat ze aan het leerkrachtenteam 
worden voorgelegd.   
 
Er wordt beslist het tweede deel opnieuw in te voegen.  Als er geen punten zijn voor enkel ODR kan het tweede 
deel alsnog wegvallen of zeer kort worden gehouden.  De leerkrachten mogen wel de agenda van het tweede 
deel kennen. 
 
De punten die werden besproken in het tweede deel en ook de leerkrachten aanbelangen zullen op de volgende 
ODR opnieuw op de agenda van het eerste deel worden geplaatst. 
  

 
 

2. Enquête 
 
De werkgroep enquête heeft enkele werkpunten uit de enquête gehaald:  
 
Communicatie: 

- Er moeten opnieuw foto’s op de site komen voor herkenbaarheid 
- De tekst over de ODR (zowel op de infodag als op de website) moet vlotter en duidelijker zijn. 

Bereiken ouders: 
- De ODR staat achter het idee voor een koffie- en theemoment om zoveel mogelijk ouders te betrekken 
- Idee van de ‘hulpcheque’ waarbij ouders bij het begin van het schooljaar aangeven waarvoor ze zich 

willen engageren moet tegen september verder worden uitgewerkt.  Katleen zal hier verder over 
nadenken. 

- Er stond in de enquête dat de ODR zich meer moet tonen aan de ouders, bv. met een kraampje op 
activiteiten.  Dit neemt dan wel werkers weg van de andere standen. 

Activiteiten: 
- Iedereen moet achter een activiteit staan, anders heeft het geen zin.  Ook activiteiten die ‘traditie’ 

geworden zijn moeten in vraag kunnen gesteld worden (vb. kaftavond, wijnproefavond) 
 
Er wordt voorgesteld om ter vervanging van Ontbijt je fit een kaas- en wijnavond in te plannen.  Dit wordt 
volgende vergadering opnieuw op de agenda gezet. 

Werkgroepen: 
- Continuïteit in de werkgroepen:  er wordt gevraagd dat mensen die uit een werkgroep gaan (maar in de 

ODR blijven) nog enkele vergaderingen blijven opvolgen om de overdracht te verzorgen. 
- Stand van zaken werkgroepen zal op elke vergadering worden overlopen. 

Werking ODR: 
- Enkele zaken kunnen best elk jaar op de eerste vergadering worden overlopen:  afspraken en werking 

van de vergaderingen, dat er mag gereageerd worden op punten tot het verslag wordt goedgekeurd, en 
dat aanwezigheid verwacht wordt op schoolfeest en quiz. 
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3. Plantjesverkoop 
 
De verkoop loopt niet zo vlot.  Tot nu toe zijn er een twintigtal bestellingen terwijl er op (veel) meer gemikt was.  
Er zal nog een herinnering gestuurd worden, met de suggestie dat dit ook door de mama’s kan gekocht worden 
voor  hun moeder. 
 
Afhankelijk van het uiteindelijke aantal bestellingen wordt hulp gevraagd voor het maken van de potten op 
woensdagavond 10 mei.  Hans stuurt hiervoor nog een mailtje rond. 
 

 
 

4. Varia:  
 
Bescherming tegen de zon: 
Wat met het insmeren van de kinderen als ze in volle zon buiten spelen?  Kan dit in het dagschema worden 
opgenomen dat de kinderen zich (zelf) insmeren?  Kan er aan de ouders worden gevraagd om zonnecrème te 
voorzien (zoals bv. papieren zakdoekjes)?  Dit wordt meegenomen naar volgende ODR (in het eerste deel). 
 
Kalender volgend schooljaar:  

- 4/9: Infodag kleuterschool 
- 5/9: Infodag lagere school 
- 29/9: Pedagogische studiedag 
- 2/10: Verlof 
- 8/10: Brunch 
- 20-21/11: Grootouderfeest 
- 24/11: Wafelverkoop 
- 5/12: Sinterklaas 
- 27/1: Spaghettidag 
- 21/4: Fuif 
- 26/5: Schoolfeest 
- 4/6: Verlof 

 
 
 
 

Volgende vergadering: 22 mei 2017 
 

 
Hans Coessens         Sophia Hoornaert   
           
Voorzitter         Secretaris 


