VERSLAG OUDERRAAD HIBERNIA DD 19/4/2017
AANWEZIGE OUDERS:
Steve (klas: 8 -11)
Hilde VH (12)
Gudrun (10)
Ferry (7S)
Hilde DP (8 -11)
Toon (11)
Claire ( 7D)
Daan (9)
AANWEZIGEN COLLEGE:
Inneke Kootstra
Patrica Roux
* PAASSPREUK STEINER: voorgelezen door Toon
* VORIG VERSLAG: geen goedkeuring mogelijk wegens het ontbreken van het
verslag
* HIBERNIABAL:
10 juni 2017 – op school: ook voor ouders en leerkrachten
Elian (leerling 11de klas) vraagt hulp voor:
- zoeken sponsors
- fin. Regelingen / sabam
- Flyers / affiches: Gudrun (gudrunsomers@hotmail.com - 0495274408)
zal affiche ontwerpen
Klas zorgt zelf voor:
- Muziek / DJ
- klaarmaken zaal
- catering / tappen toog
Winst bal gaat naar goed doel: nog in beraad
Voorstel om werkgroep op te starten met enkele leerlingen, ouders, leerkrachten
Extra info navragen bij:
- Wilbert/Koenraad/Claudine
- Carla (bonnetjes systeem)
* BESTUUR: niet aanwezig

*ACTIVITEITEN COLLEGE:
- opendeurdag
- bespreking titularissen volgend schooljaar
- samenwerking verloopt vlot
- start extra-muros na huidige periode
- jaarwerken zijn binnen – voorstelling 12° op 4 & 5/5
- template ivm proces jaarwerken
- urenplanning + roosters
* WERKGROEP:
- Licht in donker: maandelijks
- concert 24/4 – 21/5
- 19/3 concert zang: nog hier en daar verbeterpunten
- voordracht: autisme - +-80 aanwezigen
* Ouderraad 2018:
- Hoe profileren? Hibernia versus lagere school
- momenteel 2 gezamenlijke avonden  meer dan 2 nodig?
- mandaatgroepen  zouden mandaat moeten krijgen
- Financiële kwestie momenteel nog in handen van directie
 zou op naam ouderraad moeten komen
* OPENDEURDAG:
- Vroeger: toonmoment – intern gericht
- NU: leukere infodag – extern gericht – levende school laten zien
- CAR-systeem volgend jaar (online aanmelden)
- 3 rondleidingen: gezamenlijk klassen
individueel op plan
begeleide rondleiding met uitleg
- Hulp ouderraad: schema Ineke
* VARIA:
- project grote vakantie: foyer – toog – voorraadkot + kelder leegmaken

VOLGENDE

VERGADERING: MAANDAG
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