Vergadering Maandag 22 februari 2021

A. MET DE SCHOOL
1. Opvang - wordt overgenomen door Stad Tienen – FERM
Ø Start 1 Sept 2021
Ø Huidige staff opvang – contracten worden overgenomen door FERM – Lore en Jess

2.Visie Ouderraad
Ø Vroeger een feitelijke OR
§ Mochten activiteiten organiseren buiten de school maar dan werd er geen
verzekering voorzien
§ Van Feitelijke naar een wettelijke vereniging – Nieuw huishoudelijk reglement
§ We hebben in 2020 samengezeten met de leerkrachten om belangrijke thema’s
te bespreken
§ Finale Huishoudelijk reglement opgesteld – Met 5 pijlers
Informeren
Communiceren
Organiseren van activiteiten
Ondersteunen
Meedenken
• OR heeft een rekening die valt onder toezicht van het schoolbestuur.
• Vzw schoolbestuur Sint Paulus
• Zichtrekening waar penningmeester wel volmacht tot heeft. Zo kunnen we
verder werken aan onze activiteiten en heeft school altijd zicht op stand van de
rekening.
• Voordeel – boekhouding wordt door de boekhouding van de VZW gedaan
• Vanaf dat je een rekening hebt bij schoolbestuur Sint Paulus – ben je een
wettelijk OR.
• Geert gaat document nog afwerken voordat het wordt ondertekend.

3 Afgevaardigde Schoolraad
Ø Elke 4 jaar moet de Schoolraad opnieuw worden samengesteld.
Ø Nelly Hias – School bestuur
§ Directie drie scholen: Immac – Sint Jozef – Onze Lieve Vrouw
§ Twee leerkrachten van elke school
§ 2 Ouders van elke school (De Ouderraad van de Immac is vrijgesteld van
verkiezingen.
Communicatie aan alle ouders met kinderen in de Immac: indien ouders willen
deelnemen moeten ze eerst aansluiten bij OR
§ 2 leden van de gemeenschap (bv lid van politie,….. Robbe schrijft mensen aan)
Ø Nieuwe schoolraad moet voor 1 April worden samengesteld zijn
§ Communicatie zal worden uitgestuurd in de laaste week maart

4 Planning school
Ø Wat kunnen we nog organiseren?
§
§
§

Zolang code ORANJE – Niets
Normaal eind maart – Musical
Meester Jan en Meester Dirk zijn wel op zoek naar een alternatief:
• Eventueel kan de OR hier met de school samenwerken
• Voorbeeld – organiseren van een wandeling met groepjes van vier
• School wil hiermee samen werken met de OR

§

Wenskaartjes – Teken Fun – …. De OR onderzoekt en communiceert de
mogelijkheden aan school.

