20160413 Ouderraad Hibernia
Agenda:
-

Organisatie Opendeurdag Hibernia: 23 april 2016

-

Volgende ouderraad 2 mei, i.p.v. 11 mei. samen met Basisschool.

-

Varia

Verontschuldigingen: Klas 10: Toon & Hilde De Potter, directe en bestuur wegens
bestuursvergadering.
Aanwezigen:
Klas 7: Veerle & Floortje
Klas 8: Daan (in opvolging van Ann, die door avondwerk op woensdag niet meer kan komen)
Klas 9: Koen. Koen verontschuldigt ook Bert Jegers. Ineke kan er niet bij zijn t.g.v.
bestuursvergadering met de directie op het zelfde moment.
Klas 10: niemand, zie verontschuldigden.
Klas 11: Hilde
Klas 12: Lut
Verwacht: iemand vanuit het college (Koen De Ceuleneer?)
Opening vergadering met toepasselijke spreuk voor de opendeurdag:
Het schone bewonderen
Het ware benoemen
Het edele vereren
Het goede besluiten
Kan leiden de mens
In zijn leven tot doelen
In zijn handelen tot ’t juiste
In zijn voelen tot vrede
In zijn denken tot licht
En leert hem vertrouwen
Op goddelijke leiding
In alles wat is:
In ’t wijd heelal
In de eigen ziel
R. Steiner.

1. Organisatie Opendeurdag.
Intro: waarom is het voor ’t eerst afzonderlijk van de Basisschool ?
- Omdat de basisschool graag de koppeling maakt aan het palmpasenfeest
-

Omdat Hibernia graag toont wat in het middelbaar wordt gemaakt en dat beter kan
worden getoond op een latere datum.

-

Nu kan Hibernia de eigenheid meer in de kijker zetten.

Nadeel: geïnteresseerden in de beide scholen moeten nu twee keer komen.
Coördinatie ? Voor Veerle is het haar eerste opendeurdag. Daan maakte vorig jaar al een
opendeurdag mee. Lut kan er niet bij zijn. Koen kan er ook niet bij zijn. Zij moeten op hun werk zijn.
We kunnen het programma dat de school voorziet niet toelichten, bij gebrek aan afgevaardigde
vanuit het college. Patricia is in de school de verantwoordelijk voor de organisatie.
Verwachtingen naar de ouderwerking:
Organisatie van de bar in de foyer, drank en catering, schikking en versiering:
- Klaarzetten stoelen en tafel, ontleend bij de stad. Zo mogelijk al vooraf op vrijdag
vooraf klaar zetten. Daartoe wordt aan Patricia gevraagd tot hoe laat iemand in de
school aanwezig is om met ouders binnen te kunnen en aan de slag te gaan.
Eventueel kan al materiaal van ouders worden binnengebracht, vb. voor versiering.
Wie kan eventueel komen helpen in de namiddag of vroege avond op vrijdag ?
-

Start zaterdag om 9u.

-

Voor de bezetting op zaterdag: wordt doodle rondgestuurd.

-

Opvolging toezeggingen vooraf en toekomen de dag zelf ? Wie kan er in ’t oog
houden dat iedereen op post is en waar iedereen terecht moet ?

-

Twee ouders, Anne en Luther, willen alles achter de bar coördineren m.b.t. drank
en catering. Lut zal ook aan hen vragen om de opvolging de dag zelf te doen, dus
ook voor de overige taken van de ouderraad.

-

Het programma start om 11 u en duurt tot 16 uur.

-

Voorbereiding en koken van de soep gebeurt vanaf 9u. Tine Willems komt niet
koken, maar zorgt voor het recept en de aankoop van de ingrediënten.

-

Wij dienen 5 personen te vinden voor het snijden van de groenten en het koken
van de soep. We vragen die groep ook meteen tussendoor te zorgen voor het
snijden van de groenten voor de belegde broodjes.

-

Shiften voor de bar: 1u30 per shift met 5 personen + halfuurtje overlapping om
kennis door te geven.

-

Middag: broodjes (stukken Turks brood) beleggen met kaas en groenten en of
hummus. Klaar maken: om 11u. Opbrengst voor de school.

-

Ouders vragen om desserten mee te brengen.

-

Stoelen en tafels zijn geleend bij de stad. Vragen aan Patricia.

-

N.B. 12 klas doet om 18u en 20u twee shiften pasta-avond. Opbrengst voor hun
Romereis. De 12de klas zorgt afzonderlijk voor haar voorbereiding van de pastaavond. Na te vragen of ze voor of na 16 u denken te starten met hun voorbereiding,
al dan niet met voldoende ruimte in de keuken. Ev. tafel buiten de bar organiseren
als dat nodig is voor klas 12.

OVERIGE TAKEN:
- standje uitleg ouderwerking: vraag aan Hilde, ook te vragen aan Mark (11) en ouders die
vroeger engagement toonden: Steve, Ada of Wim, Eva, …
- standje uitleg schenkingen / bestuur: Carla?
- Carla zorgt voor een geldkassa, die achter de toog kan worden gebruikt als het niet te druk is.
Anders aan aparte tafel. Ze zorgt ook voor cateringkaarten. (5 en 10 euro)
- Groen en bloemen: vrijdagmiddag brengen en mee versieren;
-

Afwas, afruimen, schenken, soep,

-

Veerle: zorgt voor aankopen brood, kaas , groenten, servetten, …

-

Floortje maakt hummus: en koopt de ingrediënten.

-

Met kasticketjes of rekeningen afrekenen met Carla Van Wauwe

-

Servetten, aankopen, ev. nakijken of die nog voldoende in voorraad zijn

-

Aankopen Munt voor muntthee: Veerle

-

Hilde vraagt aan Rina: kleine glaasjes voor de muntthee.

-

Desserten per klas: te vragen via doodle àKlassenouder zorgt er voor dat er drie
desserten per klas de zaterdagochtend worden bezorgd;

-

Lut maakt doodle

-

Lut vraagt aan Ann en Luther om mee in ’t oog te houden dat mensen die zich
opgeven tijdig hun taak opnemen. (Eventueel nog te bevragen ouders om die
beurtrollen op te volgen: Gudrun klas 9, Herbert Jegers klas 9, … ?)

-

Za 9u bar klaar maken en frigo starten. Ev. vrijdag frigo al inladen, maar nog niet
aan elektriciteit aansluiten, want dan bevriest de drank.

Andere agendapunten:
2. Bespreking van hoe in de school werd omgegaan met de info over het ongeval van
Stanislas.
3. Volgende ouderraad, die was voorzien op 11 mei wordt afgelast o.w.v. de
presentatie van de eindwerken àDie wordt vervroegd naar maandag 2 mei; om
samen te doen met de ouderraad basisschool. Een deel gemeenschappelijk met
basisschool en verslag van de start van de werkgroep ‘Licht in donker’.
Ronde doen van de klassen van peuter tot 12. Waar is de klas mee bezig.

4. VARIA:
- Inschrijvingen ? Hoe lopen de inschrijvingen ? àVraag aan de directie.
- Fijn mailtje van de boekhouder aan Ineke: waarin hij zich aanbied om mee (ouder)
taken op te nemen tijdens de opendeurdag. Dit zelfs terwijl hij geen ouder is.
-

Naar aanleiding van een fout in de factuur van het eerste kwartaal … was er een
afspraak om te wachten op een rechtzetting. Ongelukkigerwijze kwam er
onverwacht en onterecht een aanmaningsbrief … Dat kwam niet leuk binnen, maar
er zijn rechtzettingen in de maak.

-

Guy S meldde in de klas dat lessen vb. ook in het Frans kunnen worden geven. Een
mogelijkheid die nu inderdaad kan, maar waarrond nog geen afspraken zijn
gemaakt, voor zo ver geweten.

-

Gevoel dat er momenteel toch overwegend goede communicatie is.

Tot slot herhaling van de spreuk.

Dank u Lut voor uw leiding !

Verslag Koen Mees

