VERSLAG DINSDAG 02 FEBRUARI 2021
AANWEZIGEN
Dimitri, Helwig, Michaël, Matthias, Juf Sien, Ann, Dirk, Stefanie en Evy

AGENDA





Week tegen pesten
Eetfestijn
Decretale ouderraad
Varia

WEEK TEGEN PESTEN
-

-

Juf Peggy geeft wat meer uitleg over de ‘Week tegen pesten’. Tweede week van februari staat in het
teken hiervan. Maar ook tijdens de rest van het schooljaar wordt hier regelmatig aandacht aan
besteed.
Op de speelplaats zijn ruimtes voorzien die sommige kinderen de nodige rust kunnen geven.
Naar de toekomst toe wordt er nog gewerkt aan manieren om kinderen te helpen bij het verwerken
van een overlijden. Bijvoorbeeld Zorgenvriendje

EETFESTIJN
-

-

-

Tombola: vrijdag op school trekking onder leiding van Juf Sien, telkens door 1 kind per klas. Een korte
video zal hiervan gemaakt worden.
Hoe doen we de prijsverdeling? Er zullen 15 (hoofd)prijzen verloot worden die dag. Er zijn ook
voldoende items die als troostprijs bij de afgehaalde maaltijden kunnen gegeven worden.
Dimitri print en bezorgt alle deelnemende nummers aan de school voor de loting van de hoofdprijzen.
Evy stuurt een mail naar alle deelnemers aan de tombola dat de uitslag(video) vanaf vrijdag avond op
de website van OR te vinden zal zijn.
Evy stuurt deze week ook mail met afhalingsdetails (tijdstip, meebrengen zakken, veiligheid, …),
specifiek voor Zaterdag en Zondag.
Organisatie van de Take-away:
De verdeling doen we onder het afdak, maaltijden worden opgeslagen in koelwagen. Jos Willems
wordt nog gecontacteerd i.v.m. koelwagen. Aansluitpunt op speelplaats of binnen in gebouw kan
gebruikt worden.
3e kleuterklas van Juf Tinneke heeft reeds wegwijzers voorzien, waarvoor dank !
Na levering door de traiteur maken we zoveel mogelijk leveringen reeds klaar (onder afdak). Vanaf
14u(zaterdag) en 08u30(zondag) kunnen we alles klaarzetten.
 Op zaterdag zal aanwezig zijn:
Dimitri, Michaël, Evy, Ann en Helwig
 Op Zondag zal aanwezig zijn:
Dimitri, Stefanie, Dirk en Matthias
Iedere levering moet minimum 1 flyer OR mee krijgen met een dankwoord en onze sponsors.
Politie en burgemeester zijn op de hoogte
Aanwezigheid traiteur is niet nodig
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DECRETALE OUDERRAAD
-

-

Stappenplan voor decretale ouderraad en ouderwerking is uitgewerkt door Stefanie op basis van info
verkregen door KOOGO.
Stap 1 was het uitsturen van een brief door de school, welke reeds is uitgevoerd voor de 3 scholen van
Triangel. Voor Triangel Pamel hebben zich voldoende kandidaten aangeboden.
1 vaste persoon van de decretale ouderraad kan naar de scholenraad, met 1 back-up.
Stefanie stelde ook het huishoudelijk reglement samen. De laatste hand wordt hieraan gelegd.
I.v.m. de publicatie van de verslagen kan dit vanaf nu via de website van de OR.
Op Gimme zal een brief geplaatst worden met meer info voor de ouders over de volgende stappen
Een extra vergadering wordt gepland met alle kandidaten.
Juf Peggy geeft wat meer uitleg over de werking van een scholenraad:
Komt 3 à 4 x/jaar samen. Daar worden vele zaken besproken zoals bijvoorbeeld: schoolreglement,
verkeersveiligheid, investeringen in de school, …
1 april 2021 moet de scholenraad zijn samengesteld

VARIA
-

-

Dimitri merkt op dat we in de toekomst op onze flyers een ‘verantwoordelijk uitgever’ en de
boodschap ‘Niet op de openbare weg gooien’ dienen te vermelden.
Juf Peggy was aangenaam verrast door het geschenk van de ouderraad die ze kreeg voor de dag van
de directeur. Met veel plezier !
Een klassiek schoolfeest zal in 2021 niet mogelijk zijn wegens de Corona maatregelen. Een
wandeling/zoektocht op de openbare weg, met je eigen bubbel, kan een goed alternatief zijn. Een
draaiboek hiervoor werd vorig jaar grotendeels uitgewerkt. Te bekijken wat de komende weken
brengt…
Is er nog meer info i.v.m. de geplande nieuwbouw? Dit schooljaar zal de bouw nog starten en in
September staat de opening hiervan op de planning.

REMINDER
-

Volgende vergadering is gepland op dinsdag 2 maart 2021
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