Uitnodiging ouderraad 25/10/2016
Beste ouder,

Misschien was je er vorig jaar of op de tweedaagse ook al bij. Of ben je nieuw. Hoe dan ook
zouden we het tof vinden om op jou te mogen rekenen. Onze ouderraad is een dynamische
ploeg. Iedereen zet zich in zoals hij/zij dat wil. Je bent natuurlijk altijd welkom op de
vergaderingen maar je aanwezigheid is niet verplicht.
We willen als ouderraad heel nauw betrokken zijn bij de werking van de school, inhoudelijk én
praktisch. We ondersteunen de school zowel op financieel als logistiek gebied. Zo sponsorden
we vorig jaar bijvoorbeeld de aankoop van de 3D-printer, baatten we de champagnebar uit op
het galabal, hielpen we de nieuwe picknicktafels ineen zetten,... Maar de ouderraad is ook een
platform voor ouders om in overleg te gaan met de school en om inspraak te hebben in het
schoolbeleid, o.a. door afgevaardigden in de schoolraad.
Ben jij de ouder die ook iets wil doen voor jouw kinderen op school en wil je meedenken en de
handen uit de mouwen steken? Dan ben je van harte welkom op onze eerstvolgende
bijeenkomst. Deze vindt plaats op dinsdag 25/10/16 om 19u45 in de vergaderzaal op het
gelijkvloers (in de gang van het onthaal en de directie). Je kan tot 19u45 op de speelplaats

parkeren, daarna wordt de poort gesloten.
Agendapunten:
1. Goedkeuring vorig verslag
nota nemen van opmerking van mevr. Vandermeersch
2. Leeronderneming Basilio :leerwinkel met Italiaanse specialiteiten
vraag van leerlingen voor sponsoring – opening op 27/10/16 om 19u
3. Evaluatie "Dag van de leerkracht"
4. Organisatie eerste grote schoolactiviteit nl. oudercontactavond: wie werkt dit uit, hoe
pakken we dit aan,..?
5. Brainstorming: hoe kunnen we meer ouders betrekken bij het schoolgebeuren?
6. VCOV : lidmaatschap & activiteiten
7. Aanstelling van 2 afgevaardigden voor de schoolraad – infoavond door VCOV op
17/11/16 in Torhout
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8. De waarborgen van een schoolverzekering: toelichting door Mathieu De Neve (
accountmanager - DVV Partners) en Assia Tribak (schooleconoom)
9. Varia
Hopelijk tot dan,
Koert de Vos
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Voorzitter
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