OUDERRAAD 13 FEBRUARI 2020
aanwezigen : Ralf, juf Liesbet, juf Annemie, juf Katrien, Jan R, Katleen, Katrien, Björn, Elke, Inge, Jan, Ruth
Verontschuldigd: Eef, Jan H, Evi, Willy
aanvang/einde : 20:00 – 21:30
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PDC-feest evaluatie
Hip-hob adviesraad
Schoolraad
PDC-fuif
Schoolfeest
Varia (OR maart, Juf Nancy, …)

Onderwerp

Besproken

Acties

PDC feest Evaluatie

Inkomsten 7036 euro, Kosten 3949 euro, winst 3087

Annemie rekening van de
brouwer betalen

Opmerkingen om mee te nemen naar volgend jaar:
-

Meer glazen nodig (limonade en bier)
Water, cava, per fles
Potje voor afval eten op tafel
Rubberen ringetjes voor gas bekkens vragen
Zilverpapier en folie voorzien
Flamazine voor brandwonden
Meer wortelen
Afdekplaatsjes brandalarm
Bain-marie 1 bak met 2 delen om zaken warm te
houden

Materiaal van de ouders beter markeren om terug te
bezorgen
Rooster van de helpers was niet compleet

Hib-Hop Adviesraad

Voldoende desserts
Opmerking - Juf Arlette laatst alleen was voor 32 lln
Adviesraad:
- Inclussie; Toverveld heeft 4 kinderen en de extra
begeleider is nu ook in orde.
- Enquete van de kleuter opvang tijdens de vakanties
- Vertrek meester Bart

Ouderraad PDC – Verslag – info@ouderraadpdc.be

Onderwerp
Schoolraad

Besproken

Acties

PDC feest - 3087 euro winst, enkele opmerkingen over
logistiek
Telling PDC-leerlingen 3 februari - 80 kleuters, 176 leerlingen.
Er zijn 11 kleuters meer en lager school blijft gelijk. Meer uren
voor leerkrachten kleuter
Inschrijfsysteem Herentse scholen loopt, afwachten wat dat
betekent voor het aantal inschrijvingen
Middelbare school Veltem
- Stuurgroep opgestart voor visie nieuwe school
- geen data van start of oplevering
- plannen niet finaal
- start in 2022 omdat werken nog niet gestart zijn
Nieuws van de ouderraad – kwis, verkeer, fuif, nieuwsbrief
Pedagogische studiedagen 2021 : 14+15 jan omdat alle
leerkrachten van de cluster samen naar zee gaan voor een
seminarie, goede sprekers en onderwerpen zijn nog steeds
welkom

PDC fuif

Kaartenverkoop, huidige stand:
-

20 kleuters
100 lagere school
80 ouders

Bekers zijn geregeld
Drank is besteld bij Prik en Tik
Geluidsinstallatie is geregeld

Schoolfeest

Varia:
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Volgende samenkomst werkgroep – 3 maart - 20u30 school
Op vrijdag 5 juni vlak na school
Live-muziek
Free-podium voor kinderen
Team is er mee bezig
Ouderraad maart
- De ouderraad van Maart valt samen met oudercontacten, Ralf – Agenda
daar om is deze een week verlaat. Dus 24 maart om 20u in aanpassen
plaats van 17 maart.
Juf Nancy
- Omwille van het slechte nieuws over Juf Nancy haar
komende operatie, is het voorstel om een brievenbus te
voorzien waarin ouder hun steun kunnen betuigen voor
haar.
- De lesuren worden door Juf Dorina opgevangen. Na maart
is er een vervanger voor de LO lessen en ondersteuning.

Onderwerp

Besproken
Paasbrunch
- Geen Paasbrunch dit jaar omwille van de fuif en de tijd
tussen de 2 evenementen
Verslagen ouderraad
- De verslagen van de ouderraad worden op de website
gezet.
Verwarming lagere school (1-4)
- De thermostatisch kranen zijn geïnstalleerd en de juffen
waren er al heel tevreden over. Ook het slot aan de deur
van de kleuters is vervangen
Kerk
- VZW’s kunnen subsidies krijgen voor een zinvolle culturele
invulling van een lege kerk. School., Zusters en Bisdom
zoeken voor een oplossing om de geschiedenis te
bewaren van Veltem en ook om ruimte te bieden aan
andere verenigingen in Veltem.

Volgende ouderraad donderdag 24 maart
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Acties

