VERSLAG OUDERRAAD MAANDAG 21/02/2022
Aanwezig: Robby Huysentruyt, Tine Decabooter, David Verschaete, Tine Vanfleteren,
Els Vandenberghe, Sofie Declerck, Carl Van De Moortele
Verontschuldigd: Magalie Mezieres
1. Goedkeuring van het vorige verslag
Aanpak cyberpesten ontbrak in het vorig verslag.
Er werd contact gelegd met Howest Kortrijk – IOT – Internet of Things. Deze school
voorziet informatiesessies voor scholen rond het gebruik/de gevaren van sociale
media, Teams...
Vlaio (Tine Vanfleteren)
Het verslag werd goedgekeurd.
2. Kennismaking met de nieuwe directeur
Sedert 1/12 is Robby Huysentruyt directeur van MSIZ.
3. Evaluatie spaghettiavond/kaarting + verdeelsleutel
Graag een grotere drankvoorraad voorzien, vooral frisdrank.
Aantal helpers was niet afdoende.
Opstelling bar = oké.
Hoeveelheid pasta was soms te weinig. Tijdslot voorzien waarbinnen kan gegeten worden.
Datum: graag in het voorjaar?

Verdeelsleutel: ouderraad – naschoolse sport – sociale kas – leerlingenraad: elk 25%
R/C ouderraad: saldo = 4.169,40 euro

4. Evaluatie pannenkoekenverkoop + verdeelsleutel

5. Damiaanactie
In de week van 31 januari werden stiften verkocht t.v.v. Damiaanactie. Goede
verkoop.
6. Rekrutering: planning 6de leerjaren + infoavond
Infoavond op donderdag 24/2 - digitaal, 19.30 uur.
Week 14/2 - 21/2: bezoek directeur MSIZ -> basisscholen, uitdelen brochures als
uitnodiging infoavond.
Bezoek leerlingen lagere school op MSIZ: wordt voorzien maart-april.
7. Naar het derde jaar – Bovenbouw komt op school uitleg geven
8 maart en 9 maart
Leerlingen MSIZ -> bovenbouw week 25 april
8. Posterbeurs 18/03
Evaluatie na 18/3, meerwaarde niet echt duidelijk
9. Communicatie met ouders
Voorbeeld wordt getoond. Wordt uitgerold in het 3e trimester.
10. Opendeuravond – bemanning bar
Vrijdag 22 april 17.30 uur – 20.00 uur
Ouderraad bevolkt de bar.

11. Proefwerkenperiode/KR + Sponsortocht/bezinning
Maandagmiddag = einde proefwerk
Dinsdag (B-stroom) + woensdag (1A) + donderdag (2A) = klassenraden
Vrijdag = paasbezinning + sponsortocht –> opbrengst gaat naar ‘t Kringske en de
Stamper
12. Varia
Stille middagpauze wordt gesmaakt.
Eten in shiften tijdens corona: we behouden het systeem omwille van de rust.
We stellen vast dat een aantal leerlingen op donderdag een middagmaal nemen
bestaande uit een portie frieten met saus. We denken erover na om deze mogelijkheid
niet meer aan te bieden.
13. Volgende vergadering
Maandag 28 maart 2022 (18:00 uur) -> concrete afspraken en opvolging
(opendeur) - afstemming schoolraad einde schooljaar

