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VERGADERING OR GVBS Zoutleeuw 
 

Woensdag 08-01-2020 
 

VERSLAG 
 

 

Aanwezig:  

Cindy, SandraS, RietT, Clara, Diederik, Tina, Nancy, Liesbet, RietV 

Annemieke, Sarah, Geertrui 

Verontschuldigd: 

Iris 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Cf. Document “2020_01_08_Verslag OR vergadering_jan” 

Goedgekeurd 

2. Voorstelling nieuw lid/ontslag bestaand lid 

Laetitia Sciot, plusmama van Iliam Simons, 1ste LJ --- voorlopig niets meer van gehoord 

Sandra Nelles heeft laten weten dat ze stopt met de ouderraad en dit owv. Persoonlijke 

redenen. 

 

3. Inbreng directie 

Stavaza Bouw:  

Oplevering staat vast op 02/03/2020 (als alles volgens schema gebeurt). 

Vanaf dat moment kan er stilaan verhuisd worden. 

Aangezien dit niet tijdens de schooluren gebeurt, wordt dit geleidelijk gedaan. 

LS2A zal na de krokusvakantie starten op de 1ste verdieping van de oude bouw (in de 

klas van 4A) 

LS4A zal na de krokusvakantie starten op de 1ste verdieping van de oude nieuwbouw 

tegenover LS6A). 

 

Op 14/03 verhuizen de bergingen van de kleuterschool naar de bergingen van de 

nieuwbouw. 

LS6A verhuist naar de laatste klas op de 1ste verdieping van de nieuwbouw. 

LMS6B verhuist naar het lokaal ernaast. 

Het zorglokaal verhuist ook naar de nieuwbouw. 

 

Vanaf het moment dat het nieuwe meubilair geleverd is voor de kleuterschool, wordt er 

naar de nieuwbouw verhuisd (tijdens weekends). 

De refter van de kleuterschool wordt in de nieuwbouw gevestigd. 
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Er komen op die manier 2 lokalen vrij langs het secretariaat die de komende 3 

schooljaren in gebruik zullen genomen worden door de Middenschool (owv de 

bouwwerken aan de Middenschool). 

De voormalige studio wordt muzisch lokaal en zal zowel door de Middenschool als de 

lagere school gebruikt worden. 

Het nieuwe leerplan ZILL vraagt een aantal lesvormen waarvoor een apart lokaal vereist 

is (schimmenspel, dans, …) cfr. Pedagogische studiedag MUZO (22/01/2020) 

 

In de hal aan de sporthal komt een leeshoek.  

Hiervoor zijn er echter nog hangkasten nodig waarin de boeken gestapeld kunnen 

worden op een aantrekkelijke manier. 

 

Na de krokusvakantie worden de techniekkasten geleverd. 

Ook het 1ste materiaal voor de werkbanken is aangekocht (rechtstreekse facturen via 

rekening van de ouderraad om overzicht beter te bewaren). 

 

Opbrengst van pannenkoekenverkoop zal volledig gaan naar materiaal voor de 

kleuterschool en de leeshoek (opbergboxen, kasten, …) 

Pedagogische studiedagen 2020-2021:  

 Maandag 28/09/2020: Taalontwikkeling 

 Woensdag 20/01/2021: ontwikkeling van de wereld 

 Lokale verlofdagen vrij. 09/10/2020 

   vrij. 30/04/2020 

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het MB, maar lager onderwijs 

heeft recht op 2 lokale verlofdagen, middelbaar onderwijs op slechts 1 lokale 

verlofdag, dus soms moeilijk combineerbaar. 

Ook de vraag gesteld om zowel in de lagere school als in de middenschool hetzelfde 

startuur van de lessen te hanteren, maar voorlopig wordt dat bekeken (cf. 

verkeersinfarct). 

 

4. Financieel gedeelte 

Cf. SandraS 

A. Stand van zaken rekening 

 

Op rekening OR: 

4.346,91 EUR, dit is excl. +/- 1.400,00 EUR (kerstdrink) 

Dus in totaal= +/- 5.500,00 EUR 

 

B. Nieuwe bestedingen: voorstellen schoolteam in het kader van het 

nascholingsplan 

 

 Beginnende investering in techniekruimtes 

Techniekkasten/torens werden aangekocht – cf. mails Annemieke 

Werkbanken werden goedgekeurd door de OR. 

Totaalprijs: 2.000,00 EUR 
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C. Bestaande bestedingen (nog te goed) 

 5,00 EUR/leerling voor schoolreis (wordt verrekend na de schoolreis)  

= +/- 2000,00 EUR 

 Hapjes/drank proclamatie = +/- 500,00 EUR 

 Fruitdagen = +/- 80,00 EUR (3x) / nog twee tegoed! 

 

5. Eetfestijn – ZA. 21-03-2020 

 

 Trekkers: Cindy – RietT – Liesbet – Diederik – RietV 

 

 Stand van zaken 

WG heeft roadbook opgesteld en zal deze nu als leidraad gebruiken voor de verdere 

organisatie van het pastafestijn. 

 

Wat al vastligt: 

 zaal de Kring --- contract werd ondertekend, waarborg van 300,00 EUR is 

betaald door Annemieke, totaal van de huur bedraag 250,00 EUR. 

 Cindy is ook reeds alles gaan bespreken daar, en vraagt om reeds vooraf een 

rondleiding te krijgen 

 alle drank in De Kring – via Thomas Drinks --- prijslijst doorgekregen en alles 

wat er kan geserveerd worden 

o --- dit moet nog verder in de WG besproken worden 

 traiteur Pascal Brans --- ook vastgelegd, en al wat informatie uitgewisseld 

mbt keuze menu, nodige accommodatie, hulp, e.d. 

o --- dit moet nog verder in de WG besproken worden 

 prijzen (zie brief) 

 

Brief is bijna klaar en zal op 13/02 naar Annemieke gemaild voor finetuning en final 

check. Deze zal ma. 17/02 op Gimme en FB verschijnen (Annemieke/Tina), en op 

ma. 02/03 meegegeven worden in de boekentas. 

--- OK !! 

 

Takenlijst is in de maak, en zal tijdens volgende vergadering rond gaan voor de 

invulling ervan. 

--- OK !! /kan doorgegeven worden aan Annemieke, ten laatste op woe. 11/03 !! 

 

 Nog te bespreken met het hele OR team: 

 Afhaal?  

Daar hebben we uiteindelijk niet voor geopteerd (behalve voor mensen die 

ziek gevallen zijn de avond zelf) 

Reden: eetfestijn is een sociaal gebeuren en is er op de eerste plaats om 

ouders en kinderen samen te brengen. 

 Desserts?  

Tiramisu en ijs / even voorgesteld om schepijs te voorzien maar daar we 

terug in opstart zijn, proberen we de eerste keer terug met potjes ijs en 

kunnen we naar volgend schooljaar toe evalueren. 

Aankoop: Aldi/Colruyt 

 Bepaalde reglementering in Zaal De Kring die we in acht moeten nemen: 

Alle oppervlakten (cf. keuken/bar/tafels/stoelen) dienen opgekuist te zijn 

Rest geborsteld 

 Parkeermogelijkheden vermelden in de brief: 

Passant/Parking Aldi/Parking school 

 --- OK !! 
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 Sint-Tarcisiuscollege heeft die avond een kwis georganiseerd: Stizkwis 

 

 Nota: 

Cindy en Liesbet zijn een kijkje gaan nemen op het pastafestijn van de middenschool 

en deze is heel goed verlopen. Ze hadden wel maar 150 inschrijvingen, dus geen 

plaatsgebrek. 

 

6.  Rode Loper + ijsjes   – DI. 30.06.2020 

 

 Trekkers: geen trekkers / kan geregeld worden via algemene vergadering! 

 

 Personen die zich opgegeven hebben om te komen helpen: 

SandraS., RietV., Lies, Cindy 

 

 Belangrijke opmerkingen voor Juf Karen: 

 Ijs moet zachter 

 Voldoende potjes voorzien 

 

 Rodelopermoment + afscheidscadeautje personeel: 

Annemieke geeft aan dat het niet nodig is om iets te voorzien bij het rode loper-

moment voor de leerkrachten.  

Zij zijn dan eerder voorstander om iets extra te doen op de dag van de leerkracht 

--- Ouderraad vindt dit OK 

 

7. Belangrijke VARIA 

 

 Ronde van de tafel/leerkrachten --- geen varia 

 

8. Fruitdagen 

 

 Trekkers: Cindy --- door het ontslag van Eva graag een nieuwe trekker 

 

 Voorziene data: 

DO. 05.03.2020 --- SandraS 

DO. 14.05.2020 --- Clara 

 

 Wat fruit betreft, Guy zorg nog steeds voor de appelen en peren / Cindy zoekt ev. 

een andere leverancier (en ev. via sponsoring) --- cf. Fruithoeve Luc & Nancy op de 

steenweg Sint-Truiden-Tienen te Linter. 

 

 De verdeling gebeurt, zoals steeds, op school de namiddag/avond voordien. 
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9.  Schoolfeest – ZA. 16.05.2020 

 

 Trekkers: geen trekkers uit OR 

 

 Mensen die zich reeds opgegeven hebben om te helpen: 

Diederik, Clara, RietV, Nancy, Cindy, RietT(?) 

 

 Ook al even gebrainstormd over tentje OR 

 tentje + logo’s sponsors !! 

 info boekje OR 

 doc. sponsors nieuw schooljaar 

 doc. nieuwe leden gezocht 

 tentje telkens met 2 bemannen graag 

--- Sandra + Tina hebben zich reeds opgegeven 

--- Wie nog? 

 

10.  Eindeschooljaarshappening  – MA.22.06.2020 

 

 Trekkers: geen trekkers / kan geregeld worden via algemene vergadering! 

--- RietT checkt met Eva Quintelier en maakt TO DO lijst op ! 

 

 Voor de kleuters : Mobiele kinderboerderij !! “Beestig Bezoek”  

--- vastgelegd maar nog steeds geen bevestiging gekregen en momenteel krijgt 
Cindy daar geen gehoor meer  

--- Annemieke heeft ook mogelijkheid doorgegeven – cf. voorstelling boerderij op 

wielen: Cosy Farm:  

--- Cindy heeft misschien nog andere mogelijkheid – cf. voorstelling boerderij op 

wielen: stal-ter-koze.  

 --- OK en is ondertussen vastgelegd! 

 

 Voor de LS : Kidsfuif – eerste opmerkingen/vragen 

 Kunnen we het grasplein gebruiken? 

--- Annemieke weet het nog niet wegens de verbouwingswerken aan de 

middenschool 

 Kunnen de leerkrachten terug toezicht houden? 

--- het is die avond oudercontact dus dit kan zoals steeds door slechts enkele 

leerkrachten 

 Wijziging in uren fuif? Van 16u00 tot 20u00? 

--- lijkt ook beter voor Annemieke & schoolteam 

 

11.  Proclamatie   – VRIJ. 26.06.2020 

 

 Niemand kan zich vrijmaken om die dag te komen helpen. 

 Trekkers: geen trekkers / kan geregeld worden via algemene vergadering! 
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12. Belangrijke VARIA 

 

 Ronde van de tafel 

 Infoavond instapklasje KS1 op 31/03/2020 !! 

--- 2 personen gezocht die beetje info kunnen geven en boekjes uitdelen 

--- Clara & Cindy 

 

13. Volgende vergaderingen 2019-2020 ! 

 

 Woe. 11.03.2020 om 19u45 

 Woe. 22.04.2020 om 19u45 

 Woe. 27.05.2020 om 19u45 

 Vrij. 12.06.2020 om 19u00!!  ETENTJE 


