Verslag ouderraad – donderdag 6 oktober 2011
Aanwezig: juf Véronique, juf Sofie, juf Nadine, Goedele, Isabelle, Annelies, Julie, Hilde, Ann, Veerle,
Bart, Lies, Eva G, Eva M, Steven V, Sofie H, Rebecca
Verontschuldigd: Leen De Wilde, Kristel Engelen, Caroline Rommel, Sophie Feys, Pieter Quartier,
Christine Stroobandt

Opmerkingen vorig verslag
-Isabelle heeft navraag gedaan bij haar man i.v.m. verdeler strooizout. Die wist te vertellen dat een
strooier van de Gamma bijvoorbeeld goed genoeg is om de speelplaats te strooien bij gladheid. Zout
is geen probleem; dit kunnen we verkrijgen bij Stad Deinze. Verschillende personen in de OR hebben
zo’n strooier, dus daar kan wel voor gezorgd worden als het nodig zou zijn.
-Aan de nieuwkomers wordt nogmaals gevraagd om een foto door te mailen naar of door te geven
aan Véronique.
-Ondertussen hebben zich 3 (of 4) nieuwe natuurouders aangemeld.
- Dirk De Pestel heeft zijn bedankingsbon ontvangen. Hij bedankt hiervoor iedereen. De bon voor
Friede wordt eerstdaags afgeleverd.

Informatiepunt ouders
-Er stond nog een fout e-mailadres in de klaslijst. Dit is reeds doorgegeven. Via de nieuwsbrief
wordt er nog eens een oproep gedaan om gegevens door te sturen. In de loop van het 1e trimester
wordt er zeker nog een aangepaste lijst meegegeven aan iedereen.
-Bij het afhalen van de kleuters zijn er soms mama’s met buggy’s. Zij hebben een probleem als ze de
gang van de kleuters in moeten (2 treden). De vraag kwam of er geen hellend vlak kan gelegd
worden. Dit is niet mogelijk omdat de helling te groot is. Er is bij de bouw van het kleuterblok
hierover nagedacht en een hellend vlak zou eveneens te gevaarlijk zijn voor de kleuters die naar
buiten komen langs daar. De helling kan niet minder steil gemaakt worden door deze verder te laten
doorlopen omdat deze weg moet vrij gehouden worden voor de brandweer. Véronique kaart dit
probleem nog eens aan bij de preventieadviseur van school.
-Waarom gaat de kerstmarkt niet door? Dit is heel veel werk en ook veel lessen zouden hiervoor
moeten wijken. Deze activiteit vergt veel voorbereiding van leerkrachten, leerlingen en ouderraad.
We hebben in december al het sfeermoment (dat ook wel gezellig is)
-Sport op woensdagnamiddag: op het voetbaltoernooi (2e graad) was er geen leerkracht aanwezig.
Dit was nochtans wel de bedoeling. Meester Carl zijn vader is gestorven en daardoor kon hij niet
aanwezig zijn. Normaalgezien wordt er steeds aan 1 ouder gevraagd om te blijven, maar dit zou
deze keer niet gebeurd zijn.

Informatiepunt school
-vraag van het schoolteam: kan de ouderraad sponsoren voor de uitstap naar het circus? De
ouderraad beslist om 2 euro per kind bij te leggen. (totaalprijs voor het circus = 6 euro)
-de ouderraad maakt op jaarbasis 2000 à 3000 euro winst. Dit bedrag gaat integraal terug naar de
leerlingen en pedagogische middelen (vb. ludostops, beamers,…)
De meest succesvolle activiteiten zijn kaas- en breugelavond, moederdagactie (truffels en wafeltjes)
en vaderdagactie (ontbijtpakket)
-sponsoring dit jaar: 4000 euro (dit komt neer op ongeveer € 10 per kind). Dit bedrag is opgetrokken
daar de school groeit. (hierbij zit al de €800 sponsoring van het circus; er is dus nog €3200 euro te
besteden)
Voorstellen: laptops (per klas 1 om te werken met de beamer), printer kleuterafdeling, extra
speeltuig op de kleuterspeelplaats
Voorstel kwam -als er niet direct concrete projecten gevonden worden- om het zwemmen te
sponsoren. Het 3e leerjaar moet nu al niet betalen om te zwemmen; dit wordt betaald door de
overheid. De ouderraad zou dit kunnen sponsoren met als doel de maximumfactuur naar beneden
te halen. De volgende ouderraad laten de leerkrachten weten wat ze graag met dit bedrag zouden
doen.
-Op de factuur van september stond de bijdrage voor de ouderraad per gezin (€ 2,50) niet. Véronique
zorgt ervoor dat dit bij oktober gefactureerd wordt.
-Comenius: juf Nadine is al naar een vergadering geweest in Frankfurt. Nu moet er beslist worden
welke leerkrachten wanneer op uitwisseling gaan.
In november komen er al een directeur met 3 leerkrachten uit Duitsland en een leerkracht van
Engeland naar onze school.
Er is beslist om niet het 5e leerjaar in het project te laten starten, maar het 4e leerjaar. Reden
hiervoor is dat de leerlingen van de andere scholen allemaal jonger zijn.
Er komt ook een website zodat alle kinderen van de school dit project kunnen volgen.

Informatiepunt schoolraad
-Er is gepraat over de bouwwerken aan de school: in de eerste fase wordt de hal aangepakt; in de
tweede fase de parking en de beglazing van de turnzaal.
-Lestijden:
Er zijn 8 anderstaligen in onze scholengroep. Men krijgt pas extra lestijden vanaf 12 leerlingen. Op
onze school zijn er 3 anderstaligen (in het 1e leerjaar, 3e leerjaar en 5e leerjaar).
Men heeft ervoor gekozen om het 1e leerjaar op te splitsen in 3. Het 2e leerjaar wordt in 2 groepen
opgesplitst en krijgt extra zorguren.
-Inschrijvingsbeleid: er zijn 43 inschrijvingen voor het geboortejaar 2010. Vanaf dit schooljaar is er
geen inschrijvingsstop meer. De stop in de vorige geboortejaren blijft wel nog; dit om leegloop in de
andere scholen te vermijden.

Werkgroep communicatie
-De klaslijsten zijn doorgestuurd naar iedereen. Er is al veel vraag naar herhaling voor volgend jaar.
Er kruipt wel veel tijd in op dit op te stellen. Er wordt nog bekeken hoe dit kan aangepakt worden
volgend schooljaar. Zou er eventueel meer input kunnen komen van school? Véronique vraagt na
aan de mensen van het secretariaat of alle gegevens digitaal opgelijst is. Annelies stelde zich
kandidaat om de gegevens evt in de computer te komen inputten. Als dit geen oplossing blijkt, dan
kunnen we kijken of volgend schooljaar elk lid van de ouderraad 1 klas op zich wil nemen.
-Aanvragen label ‘oudervriendelijke school’ VCOV. De ouderraad stelt samen met de school een
dossier op. Zij kunnen zelf beslissen hoe dit dossier eruit ziet. Er komt dan iemand langs van het
VCOV om met een aantal mensen te praten. Een netoverschrijdende commissie beslist of dit label
aan de school wordt toegekend. Het dossier moet ten laatste 2 maanden na inschrijving
doorgestuurd worden. Dit kost €125 (normaal kost dit € 250). Als je het label krijgt is dit voor 3 jaar
geldig. De school/ouderraad krijgt sowieso een rapport met de positieve en negatieve punten. De
meerderheid van de ouderraad is voor. De werkgroep communicatie neemt de taak op zich om dit
dossier uit te werken.
-Lidkaarten VCOV: oorspronkelijk zouden de lidkaarten van het VCOV aan de nieuwsbrief geniet
worden. Dit is nogal veel extra werk. In de nieuwsbrief wordt gemeld dat de lidkaarten van het
VCOV te verkrijgen zijn voor wie dat wil.
-We hebben een nieuwe webmaster: Pieter. Hij heeft al eens samen gezeten met Dirk De Pestel.
Voorlopig is het niet nodig om nog eens samen te zitten met de ICT-coördinator. Véronique geeft dit
door.
- Alle activiteiten van de ouderraad worden nog eens doorgestuurd naar de e-mailadressen van alle
ouders. Vroeger deed Véronique dit. De werkgroep communicatie wil dit graag overnemen.
Véronique stuurt dit wel nog door naar de oudleerlingen.
-De nieuwbrief zal iets later zijn.
-Er worden magnetische buttons besteld met het nieuwe logo van de ouderraad. Dit kost € 1,10 per
stuk exclusief leveringskosten. Annelies bestelt er 51.
-Er worden 6 stickers besteld met het logo van de ouderraad. (o.a. voor op de ouderraadbrievenbus
te kleven). Dit zal € 16,50 kosten.
-Jaarthema gezonde voeding: Stickers van SPA mogen niet meegegeven worden met de leerlingen
want er staat reclame op. Véronique vraagt dit nog eens na.
-Bezoek watertoren: Dit kan in de loop van de week voor een groep van 50 of 60 personen. Het 4e
leerjaar doet hier iets rond. Annelies spreekt verder af met de school.
-Aan het VCOV is het project ‘slimme tussendoortjes’ aangevraagd. 1 week lang wordt dan aan de
leerlingen gevraagd om een ‘slim’ (gezond) tussendoortje mee te brengen. Er wordt gewerkt met
een stempelkaart die de leerkracht dan moet aftekenen.

-Bezoek traiteur: Slechts 5 personen mogen gaan. 1 persoon van de keuken + 1 leerkracht + 3
personen van de ouderraad.
-Aanvragen 30 gratis waterkaraffen: De school heeft deze al gekregen. Er wordt nog een poging
gedaan om ze nog eens aan te vragen.
-Bij Danone kan er yoghurt aangevraagd worden. Dit mag niet aan de leerlingen gegeven worden
(reclame). Dit zou wel kunnen gebruikt worden voor de vaderdagpakketten.

Komende activiteiten
-Veilig naar school: de actie start opnieuw na de herfstvakantie
-Kaas en Breugel: lijst voor de helpers wordt doorgemaild. Enkel de mensen die 3 shifts helpen,
moeten niet betalen voor het eten. Eva M zorgt voor ledpars . SABAM is reeds aangevraagd.
-2de handsbeurs: Er kan eventueel eens publiciteit gemaakt worden via Radio Tequila. Isabelle vraagt
dit verder na. De aanvraag naar Stad Deinze is reeds gebeurd. Steven vraagt of er foto’s zijn van
vorige jaren. Artikel is doorgestuurd o.a. voor code 9800. Er zullen nog flyers rondgedeeld worden in
de nieuwe wijken.
Er komen al inschrijvingen binnen.
-Adventsviering: Er was een mailtje rondgestuurd voor een kerstconcert op 4 december. De
opmerkingen hierrond waren dat dit een moeilijk weekend is  de sint is in het land.
Eventueel kan dit een idee zijn voor een volgende keer. Dit jaar sluiten we aan bij de misviering en
zorgt de ouderraad voor een drankje achteraf.
-Voorstel nieuwe quiz: Deze zal doorgaan op vrijdag 2 maart.

Varia
-Dirk De Pestel was lid van VZW NOBO. Annelies neemt dit over.

Volgende vergadering: donderdag 17 november – 20 uur – in de
leraarskamer.

