Verslag Ouderraad – Donderdag 16 Juni 2011
Aanwezig: Juf Véronique, Juf Sofie, Dirk DP, Kristel E., Steven V., Steven C., An V., Annelies, Rebecca,
Bart, Julie, Laurence, Veerle, Christine S., Caroline, Eva, Leen
Verontschuldigd: Stefanie R., Stefaan, Christel H., Friede, Anne V., Juf Nadine, Sophie F., Hilde

Aanvullingen vorig verslag:
VCOV: lidmaatschap werd bevestigd voor schooljaar 2011-2012.
Ouderraadleden + juf Véronique + juf Sofie + juf Nadine worden allen door Eva geregistreerd op de
website VCOV, waarna er door iedereen kan ingelogd worden. Dit verleent toegang tot de website van
VCOV en verleent easy ouderlink.

Informatiepunt ouders
Eerste Communie: de meningen over de viering waren verdeeld, mede door de pastoor.
Data Eerste Communie 2012 blijft op 13/5, ook al is het die dag Canteclaer in Deinze en ook Moederdag.
Sport op school: Kan er meer sport georganiseerd worden via de school? Nu is er af en toe voetbal, vaak
op woensdagnamiddag. Kan er meer gecommuniceerd worden wanneer er tornooien zijn?
SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) licht juf Véronique steeds in over de geplande activiteiten. Ze kan
dit doorgeven aan iemand van de ouderraad. Deze activiteiten worden ook gekoppeld aan cadeaus. Hoe
meer er aan deelgenomen wordt, hoe meer cadeaus er aan het einde van het jaar in de wacht in de
wacht kunnen gesleept worden. De school neemt wel deel aan de activiteiten die doorgaan tijdens de
schooluren. Meer info te verkrijgen op www.schoolsport.be (doorklikken op Oost-Vlaanderen).
Is het een idee om “sportouders” aan te stellen, die kunnen instaan voor de communicatie en eventueel
vervoer wanneer nodig? Oproep doen in 1ste nieuwsbrief. Annelies wil als contactpersoon fungeren en in
instaan voor de coördinatie en eventuele administratie.
Er is de laatste jaren op onze school al veel geïnvesteerd in sportinfrastructuur: nieuwe matten, kegels,
klimrekken, zweedse banken,..
Uurrooster: blijft voorlopig ongewijzigd.
Vaderdagpaketten: veel positieve opmerkingen gekregen over de ontbijtpaketten, lekker en ruim
voldoende!
Openluchtklassen (meerdaags): het beschikbare budget wordt verdeeld over het hele secundair. Budget
is maximum 360 €. Eendagsuitstappen kosten maximaal 20 EUR (kleuters) of 60 EUR (lagere klassen).
Het teveel gaat van werkingstoelage af en wordt terug gestort door de school.

Informatiepunt school
Ontbijtpaketten: juf Véronique bedankt iedereen voor het succesvol organiseren van de ontbijtpaketten.
Website school – dagverloop: De foto’s die op de website stonden en verouderd waren, werden
vervangen door een filmpje. Dit filmpje is het resultaat is van een eindwerk aan de SintVincentiusschool.
Vaatwasser: Blijkbaar kan niet iedereen even goed overweg met de vaatwasser. Juf Véronique stelt voor
eens een uitleg te verlenen, zodat deze toch kan gebruikt worden wanneer nodig.
Nieuwe methodes schooljaar 2011-2012:
-

W.O. (Wereldoriëntatie): Het pilootproject van Mundo, dat dit jaar gevolgd werd door het 5de en
6de leerjaar, wordt voor alle klassen in gebruik genomen in het nieuwe schooljaar 2011-12. Men
gaat hierbij meer cursorisch te werk en ook inhoudelijk is het zeer goed. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid ook bordboeken te gebruiken, waarbij projectie mogelijk is en er kan doorgeklikt
worden naar relevante filmpjes. Dit is wel een grote investering voor de school, maar een
degelijke.

-

Frans: Hier wordt gekozen voor de leermethode die het 5de leerjaar dit jaar kreeg, Beaufort. In
het begin is dit zeer moeilijk, mede door de vele grammatica, maar na het 6de thema hebben de
kinderen al heel wat kennis verworven en begint alles vlotter te verlopen. De leerstof voor het
6de leerjaar is gemakkelijker. De eerste thema’s zijn voornamelijk herhaling van de leerstof van
het 5de leerjaar.

-

Wiskunde: “Octoplus”, gebruikt dit schooljaar, was inhoudelijk sterk, gaf een inzichtelijke
methode, maar stond vol met fouten. Hierdoor was er veel controle noodzakelijk. De vroeger
gebruikte methode “Rekensprong” was dan weer opgebouwd op een aantal technieken, die
resulteerde in automatisme. Voor het komende jaar wordt gekozen voor “Zo gezegd, zo
gerekend.” Dit is een combinatie van beide voorgangers. Dergelijke keuze is een gigantische
investering voor de school.

-

Voor de kleuters staan er ook vernieuwingen op het programma, waarbij waar nodig nieuwe
banken en stoelen worden aangekocht. Men kiest hier wel voor degelijk materiaal.

Op termijn zal ook de taalmethode vervangen worden. Eerst verkiest men echter de reacties en
bevindingen van andere scholen af te wachten, alvorens hierin te investeren. Dit wordt zeker 1 jaar
uitgesteld.
Schoolraad: gaat door op 20/6.
Dirk De Pestel dient zijn ontslag in als lid van de schoolraad. We bedanken Dirk voor de gedane
inspanningen en doen een warme oproep voor een opvolger. Dit is een mandaat van 4 jaar.
Vernieuwing hiervan vindt plaats in 2012.
De schoolraad wordt 3x per jaar georganiseerd en dit in het begin, midden en het einde van het
schooljaar.
Juf Véronique is raadgevend persoon, geen lid van de schoolraad.

Voorbije activiteiten:
-

Moederdag: 436 bestellingen genoteerd. Opbrengst: 1.170 EUR. Alles is goed verlopen, weinig
werk aan, gemakkelijk te doen in de containerklas.

-

Receptie 1ste Communie: goed verlopen. Doordat de mis later doorging dan vorig jaar, was ook
de receptie automatisch korter want de mensen wilden snel naar hun eigen feest. Dit wordt aan
de pastoor doorgezegd.

-

Vaderdagpaketten: 296 stuks verkocht, goed voor een opbrengst van 2700 €. 50 pakketten
werden verkocht aan mensen die niks met de school te maken hebben. 23% van deze paketten
werden verkocht, volgend op het uitdelen van strooibriefjes in de buurt van de school! 30%
werd afgehaald, 70% werd thuis bezorgd. Algemeen een mega succes! Het budget kon door de
sponsoring laag gehouden worden. De hesp werd gegeven door Marco Beth, de kaas door
Mikka, het kopiëren van het sponsorblaadje gebeurde op school,… Nieuwe sponsors: Bistro
Marron en Feylie. Dank aan Bart voor het maken van het leuke sponsorblaadje.

Geplande activiteiten:
BBQ op 25/6, voorafgegaan door een fietstocht. De fietstocht wordt georganiseerd door de ouderraad.
Om bij slecht weer niet te veel annulaties te riskeren, wordt er gevraagd bij inschrijving te betalen. Hier
worden we gesponsord door Vandemoortele, via een ouder van de school. Er is politiebegeleiding vooren achteraan de fietsers.

Activiteiten 2011-2012:
Ouderinfo op vrijdag 2/9: Deze avond zal anders ingedeeld worden dan voorgaande jaren, waarbij de
school overweegt het algemene informerende deel te schrappen. In plaats hiervan krijgen de ouders de
kans om verschillende klassen te bezoeken in functie van hun eventuele meerdere kinderen. Misschien
kan de ouderraad voorgesteld worden per klas? In nagenoeg alle klassen is de ouderraad
vertegenwoordigd. Eventueel kan dit gekoppeld worden aan de te creëren lijst van e-mailadressen van
de ouders? De werkgroep communicatie houdt de ouderraadleden op de hoogte.
Klasindeling: zal uithangen op woensdag 24/8.
In te plannen data:
-

Kaas & Breugel: 22/10. Werkgroep: Caroline, Laurence, Julie, Steven C. en Steven V.

-

2de handsbeurs: 20/11. Werkgroep: Christine S., Steven Vermeire, Bart

-

Advent: 18/12

-

Leren leren: 25/1

-

Kerstmarkt??? / Paasmarkt ???

-

Voordracht VCOV?

-

OR-Nieuwjaarsactiviteit: 13/1

Varia:
Werkgroep communicatie:
-

Nieuwsbrief 06/2011 werd doorgemaild afgelopen weekend om na te lezen.

-

Volgende nieuwsbrief: 09/2011.

-

Logo werd gekozen. Doel is de deelnemers aan de wedstrijd te bedanken en dit nog voor het
einde van het schooljaar.

-

Jaarthema: na een ex aequo tussen enerzijds “Voeding” en anderzijds “Sport en Beweging”,
werd er gekozen voor “Voeding” als jaarthema. Naast nieuwe activiteiten hierrond, zal ook in de
verf gezet worden wat de school op dat vlak al doet (verse soep, fruitdag, vegetarische
maaltijd,..)
“Meesterlijk gezond”: op 18/10 zal juf Véronique een lezing bijwonen die gaat over tips i.v.m.
gezonde voeding.
Meer aandacht besteden aan het drinken van water, eventueel zuivelproducten? Annelies
informeert bij TMWV en Spa wat eventueel mogelijk is.
Werking traiteur: kan eventueel toegelicht worden, al dan niet gekoppeld aan een
bedrijfsbezoek.
Algemeen doel van de Nieuwsbrief is telkens het thema een stuk toe te lichten<.

-

Website: Graag een webruimte huren voor 29 €, i.p.v. 15 €, welke toegankelijker is voor iedereen.
Ouderraad gaat hiermee akkoord.
Thema van de school in 2011-2012:
-

Kleuters: zullen werken rond taal

-

Lager zal werken rond ICT

Coemenius: de school krijgt in september uitsluitsel over het nieuwe project, dit samen met Frankfurt,
Barcelona en Ierland. Zou gaan over beweging, ontwikkelen via muzikale activiteiten.
Veilig naar school: wordt verder gezet in het volgend schooljaar. De leerlingen die naar het 1ste leerjaar
gaan, krijgen een fluo hesje cadeau.
Klusjesdagen zijn gepland op 4 juli en 20 augustus.
Penningmeester: Bart stelt zich kandidaat als opvolger van An. Bedankt aan beiden!
Uittredende leden: Stefaan W., Geert, Anne en Christel H. Wij bedanken hen voor hun inzet!
Receptie van het 6de leerjaar op het einde van het schooljaar wordt gesponsord door de ouderraad.
Er wordt een wenskaartje bezorgd aan meester Carl nav de geboorte van zijn zoon Joppe.

Volgende vergadering: donderdag 15 september – 20 uur - in de leraarskamer.

