Ouderraad
Verslag vergadering Ouderraad 3 september 2018
Aanwezig: Ingeborg, Peter, Jolanda, Athina, Wendy, Evelien, Sofie, Vivian en Natasja
Afwezig met kennisgeving: Djessica

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet de nieuwe leden van harte welkom.
2. Verslag vergadering 4 juni jl.
Goedgekeurd,
Bedrag ouderbijdrage goedgekeurd door MR
Schoolkamp voor volgend jaar evt. verzetten naar begin van het schooljaar
3. Ingekomen post:
Niets
4. Jaarvergadering/Jaarstukken
Dinsdag 25 september is het infoavond met in de pauze de jaarvergadering.
Athina zal de financiële jaarstukken voordragen en Natasja zal het jaarverslag voorlezen.
Kascontrole: Saskia Maes-van Damme en voor 1 keer Vivian Scheerders, hierna nieuwe
kascommissie kiezen. (Peter gaat het aan Peggy vragen)
5. Verkiezingen
We hebben 3 reacties gehad op de oproep voor nieuwe ouderraadsleden, zij zijn: Sofie
Meyntjens (mama van Lotte, Ylke en Febe), Evelien van Kemseke (mama van Quinn) en Vivian
Scheerders (mama van Pim). We zijn heel blij met deze kanjers en zijn weer compleet als
ouderraad.
6. Andere Schoolaangelegenheden
De infoavond wordt een algemene avond, hierin zullen de nieuwe methodes en andere info
worden besproken.
Peter gaat contact opnemen met Van Bogget om een offerte op te vragen voor een bus met de
schoolreis, Een kennis van Sofie is buschauffeur, zij gaat daar even luisteren. We hebben diverse
mogelijkheden besproken waar we naar toe kunnen gaan. Ingeborg gaat hiermee aan de slag.
7. Rondvraag
Jolanda: de rijrichting nog eens bespreken, verscheidene ouders weten niet dat er een rijinrichting bestaat voor school. De bedoeling is; schooldreef, wildelandenstraat, margrietstraat,
polenlaan of pastoor doensstraat, polenlaan. Natasja gaat eens informeren bij de gemeente of er
eventueel een zebrapad aangelegd kan worden.
Vorig schooljaar is er bij de uitnodigingen van het afscheid van groep 8 niets vermeld over groep
7 terwijl zij toch ook mee deden. Voor volgende keer de brief graag aanpassen.
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Het is Jolanda haar laatste jaar als ouderraadslid. Zij verzorgt de boodschappen, cadeaus en
bloemen. Wie wilt haar taak overnemen, nu kan zij daar nog bij assisteren. Afgesproken is dat
Sofie de boodschappen doet en de resterende taken worden verdeeld over andere leden.
Athina: de foto van de ouderraad op de website van school is al een aantal jaren oud. Vele leden
van toen zijn al lang geen lid meer. Kan deze foto aangepast of verwijderd worden. Besloten is
om deze te verwijderen -> actie Ingeborg.
Natasja: wat is nu precies het bedrag wat betaald moet worden om de kinderen te laten
overblijven? Dit is verhoogd van € 80 naar € 110. Er gaat nog een brief met de kinderen mee om
de ouderbijdrage en overblijfgeld te betalen.
Peter: komt er een afscheidsavond van groep 8? Tuurlijk, we laten Milan en Lotte niet zomaar
vertrekken, wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend maar zij hebben ook recht op een
waardig afscheid van basisschool Heidepoort.

Volgende vergadering maandag 1 oktober om 20 uur

Notulist: Natasja
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