Verslag Ouderraad – Donderdag 17 November 2011
Aanwezig: Juf Sofie, Juf Nadine, Steven V., An V., Rebecca, Bart, Christine S., Caroline, Eva G., Goedele, Lies, Pieter,
Eva M., Sofie H., Veerle, Leen
Verontschuldigd: juf Véronique, Kristel E., Julie, Laurence, Angie, Annelies, Hilde

Opmerkingen vorig verslag:
Sponsoring Ouderraad aan de school dit schooljaar 2011-12? Voorziene budget is +/- 3.200 €.
Voor de kleuters wil de school graag een houten trein aankopen (merk: Hageland) om op de speelplaats te zetten.
Men zou beginnen met de locomotief en jaarlijks een stuk bij aankopen omdat dit zo duur is. Dit kan misschien
gerealiseerd worden wanneer de OR hier 50% van haar totale budget steekt (3.200 EUR x 50% = 1.600 EUR).
Voor de leerlingen van de lagere school wil men graag een klimrek of klimcombinatie aankopen om in het gras te
plaatsen. Maar ook hiervoor is het budget niet toereikend. Kostprijs hiervan is vanaf 4.750 € tot 16.000 €. De vraag
wordt door de leerkrachten gesteld of dit toch eens kan verwezenlijkt worden? Men droomt hier al jaren van,
maar kon tot nu toe niet gerealiseerd worden. Op vele andere scholen lijkt dit wel te lukken. Wanneer de OR ook
hier 50% van haar totale budget investeert (=1.600 EUR) komen we wellicht nog niet toe.
Er stellen zich vele vragen:
*zijn er geen andere, goedkopere leveranciers?
*welk is het schoolbudget dat hierin geïnvesteerd kan worden?
*is er de mogelijkheid om al aanspraak te doen op het OR- en schoolbudget van volgend jaar?
*het idee is er ook om het Sinterklaasbudget hiervoor te spenderen:
-welke is de opbrengst van de klaaskoeken?
-de 13 lagere klassen hebben sowieso al een budget van 100 EUR/klas 60 EUR van de OR en 40 EUR van de school).
* zijn er nog andere schoolopbrengsten die hiervoor kunnen gebruikt worden?
=> Hierover zijn nog vele vragen en kan momenteel dus nog niks beslist worden. Wegens afwezigheid van
directrice Véronique wordt dit item volgende vergadering nogmaals aangehaald.

Werkgroep communicatie:
-

Dank aan Pieter voor de lay-out van de laatste Nieuwsbrief! Ook de website is vernieuwd! Opmerking: de
data van de vermelde activiteiten staan verkeerdelijk op 2010 i.p.v. 2011-12. Wordt eerstdaags
aangepast.

-

Volgende Nieuwsbrief is voorzien voor februari/maart. In totaal zullen er 3 NB uitgegeven worden i.p.v. 4.

-

Er komen meer antwoorden en vragen binnen via het e-mailadres van de website van de ouderraad. Dit
adres kan ook gebruikt worden om info te verspreiden naar de ouders.

-

Logo ouderraad op alle communicatie te plaatsen. Dit stond niet op de uitnodiging van de 2de handsbeurs.
Logo wordt doorgestuurd naar alle OR-leden.

-

De OR-badges werden met succes op de K&B-avond gebruikt door het OR-personeel. Steven V. bewaart
deze badges. Er zijn nu reeds 4 OR-badges te kort !!! Wie nog een OR-badge bij zich heeft, gelieve die
terug aan Steven V. te bezorgen !!!

-

Label oudervriendelijke school: We zijn ingeschreven. Het dossier dient ingediend te worden tegen eind
december. Meer info volgt. Werkgroep: Lies, Eva, Annelies, Eva, juf Véronique en juf Charlotte.

-

Jaarthema “gezonde voeding”:
WATER – Er staat een bezoek gepland door het 4de leerjaar aan de watertoren. Aan welke watertoren gaat
dit bezoek door (te Gent?)? Zo ja, hoe wordt het vervoer dan geregeld?

Het bezoek aan de TRAITEUR van de school zal doorgaan op een donderdagvoormiddag en dit voor het
keukenpersoneel + iemand van de school.
Het volgende thema is ZUIVEL – interview voorzien met Hilde, daarna GROENTEN EN FRUIT – Materiaal
beschikbaar over gezonde tussendoortjes van het VCOV.
De ouderraad heeft een mail ontvangen van een mama, die zeer enthousiast is over het gekozen thema,
maar suggereert geen SCHOOLDRANKJES met toegevoegde suikers aan te bieden aan de kinderen, maw
geen chocomelk en geen Fristi. De OR stelt voor om van januari tot aan Pasen enkel water en melk (en
fruitsap?) aan te bieden en dit daarna te evalueren. Kan dit ook in de (januari)nieuwsbief van de school
vermeld worden (als goed voornemen voor 2012)?
Wegens afwezigheid van directrice Véronique wordt dit item volgende vergadering nogmaals aangehaald.
TUTTI FRUTTI PROJECT: project gezonde voeding: Lokale fruit- en boerhandelaren brengen hun fruit en
waren naar de school. Hieraan zijn er subsidies verbonden. Het nadeel is wel dat het fruit
seizoensgerelateerd is (veel appelsien, kiwi,…) en dit veel organisatie vraagt aan de school. Woensdag is
nu al fruitdag en dit werkt goed. De kinderen brengen ook vaak fruit mee op andere dagen. Voorlopig
houden we het hierbij.
-

Gebruik Facebook? De WG Communicatie vraagt nogmaals of dit kan gebruikt worden om ORevenementen aan te kondigen. Het is een gemakkelijke manier om snel veel mensen te bereiken.
Bovendien kwam deze vraag ook naar boven uit de gehouden enquête van vorig jaar om te
communiceren via bv Facebook. Dit creëert een groepsgevoel. De andere kanalen om te communiceren
blijven uiteraard ook bestaan. De vrees van de school is dat hierdoor een misbruik van informatie kan
ontstaan. Is het anderzijds noodzakelijk om de activiteiten nog meer te promoten? De respons op de
activiteiten is al groot. Wie zal dit dan beheren? De WG Communicatie garandeert dat men dit te allen
tijde steeds volledig zelf kan beheren, ingrijpen wanneer nodig, …
Wegens afwezigheid van directrice Véronique wordt dit item volgende vergadering nogmaals aangehaald.

-

De klaslijsten: deze worden in december nogmaald verstuurd.

-

Er kwam totnogtoe geen reactie op de aangekondigde mogelijkheid tot het verkrijgen van VCOVlidkaarten.

-

www.cookingclass.be : Een educatief project rond koken op school. Dit is een nieuw initiatief van Colruyt,
een educatief project over voeding en vooral bestemd voor kinderen van de lagere school en hun
leerkrachten.
Juf Nadine bespreekt dit met Véronique.

Activiteiten:
-

Soep op de stoep: gaat terug door op woensdag 7 december. De soep wordt gemaakt door de kinderen
van het 5de (op dinsdag) en het 6de leerjaar (op woensdag). Drie mensen hebben hun hulp al aangeboden.
De opbrengst van deze actie gaat naar “Soep op de stoep”. Het doel is om kinderen bewuster te maken
rond solidariteit, welzijnszorg,… en dit kadert ook in het lessenpakket.

-

Veilig naar school: Er zijn terug regelmatig prikacties en dit zeker tot aan de Krokusvakantie. De leerlingen
van het 5de en 6de leerjaar moeten wel terug gemotiveerd worden om in orde te zijn. Sommigen weigeren
hieraan mee te werken. Beslist wordt om streepjes af te pakken als ze niet in orde zijn en 2 streepjes te
geven voor hesje + helm. Er zijn nog weinig helmen te zien. Dit is een klassikale opdracht.

-

Kaas en Breugel: Dank aan alle aanwezigen/helpers! Het was een geslaagde avond. Er werd een record
aantal inschrijvingen genoteerd (328). In het begin van de avond was er wel veel te weinig bediening in de
zaal. Het is zoals bij elke activiteit zeer belangrijk dat iedere OR-ouder er alles aan doet om op de OR-

activiteit aanwezig te zijn of mee te helpen. Dat maakt het meehelpen leuk en dat stralen we dan ook
naar de aanwezigen uit.
De factuur van Delhaize werd nog niet verkregen, zodat we nog geen zicht hebben op de eindafrekening.
-

2de handsbeurs: de inschrijvingen verliepen vlot, op het einde hebben we enkele mensen moeten
weigeren. Er werd deze keer voldoende reclame gemaakt: de pers werd aangeschreven – Code 9800, de
Streekkrant, hopelijk komt het nog in het Regionale Nieuws van de krant net voor het weekend. Er
werden flyers rondgedeeld. We bedanken alvast de helpers op de dag zelf en diegenen die een taart of
cake willen bakken.

-

Sinterklaas: komt op vrijdag 02/12 naar onze school. Voor de OR-sponsoring hiervan verwijzen we naar
het eerste munt van dit verslag (“Sponsoring ouderraad”).

-

Adventsviering op 18/12: zal gevolgd worden door een drankje. Werkgroep: Rebecca, An, Caroline, Steven
V., Eva G. De vraag wordt gesteld of er nog wel een zondagsmis is in de kerk aan de school? We kijken dit
na.

-

Fietstocht: De OR van de school van Wontergem wil aansluiten bij onze school voor de organisatie van
een fietstocht annex BBQ. Of sluit onze school bij hen aan? Bij ons was enerzijds beslist het ene jaar een
fietstocht te organiseren en het andere jaar een quiz. Dit schooljaar is er een quiz voorzien (2 maart
2012). Anderzijds was bij ons ook beslist om het ene jaar een BBQ te organiseren en het andere jaar een
schoolfeest. Dit jaar wordt een schoolfeest voorzien (en dus geen BBQ).

Informatiepunt ouders
-

Mogen er foto’s gepubliceerd worden van de activiteiten op de website? Niemand kan met zekerheid
zeggen wat de wetgeving hieromtrent is. We vragen dit na.

-

Op de website van de OR is de rechtse kolom niet altijd zichtbaar. Dit ligt aan de template en kan
voorlopig niet veranderd worden.

-

De keuken op school: is onderbemand! In principe werken ze er met 5 personen. In geval van ziekte en/of
andere geplande activiteiten van deze mensen (vb. personeel op cursus) is de werking in de keuken al snel
eerder dramatisch! Er is nood aan minstens 4 à 5 volwaardige medewerkers. Kan er extra ondersteuning
komen van de traiteur? Deze heeft vermoedelijk geen extra medewerkers.
Er zijn naast het personeel ook heel wat investeringen vereist in materiaal, in hygiëne,... De school groeit
en groeit en ook op dit vlak moeten er aanpassingen volgen. Zo is de afwasmachine veel te klein. Eigenlijk
zou hier een industriële machine moeten staan.
Dienen de warme maaltijden afgeschaft te worden? Neen. Het is in elk geval een prangend probleem en
er dienen oplossingen gezocht te worden. Geopperd wordt om de kinderen van het 6de leerjaar en alle
leerkrachten hierin te betrekken en hen met een beurtrol te laten inspringen. De hulp van de leerkrachten
die helpen is alvast super.
Aangezien het ook hier om een budgetprobleem gaat, beschouwt de OR dit ‘keukenprobleem’ als
prioritair (tov speelgoed op de speelplaats, … - zie eerste agendapunt in dit verlag, nl. ‘Sponsoring
ouderraad’).

-

Aanvraag extra zebrapad: Kan dit gekoppeld worden aan een parkeerplaats voor gehandicapten/minder
mobielen/… (vlakbij de schoolpoort)? Eva G. vraagt dit aan bij de politie.

-

Eenrichtingsverkeer in de schoolstraat: kan dit eenrichtingsverkeer in de omgekeerde richting verlopen?
Dit zou de ochtendfiles aan de school al grotendeels oplossen. Dit is vermoedelijk niet mogelijk. Toen dit
werd beslist, bleek dit om een aantal redenen niet te gaan. We vragen deze redenen volgende keer
nogmaals na bij Veronique.

-

Grootoudersfeest: Heel wat positieve reacties ontvangen, waarvoor een dikke proficiat aan de
leerkrachten.

-

Technologietest voor de 6de leerjaren: Dit werd aangehaald in het TV-nieuws, maar werd blijkbaar niet op
onze school georganiseerd? De school krijgt op dat vlak heel wat aanbiedingen, maar neemt niet aan alles
deel.

-

De kangaroo-wedstrijd: deze gaat door om 07u30 s’morgens. Wie bepaalt dit vroege startuur? Er nemen
(hierdoor?) slechts enkele kinderen hieraan deel.

-

Appels van de boom op school: Dit jaar was er een kleine oogst, waardoor men geen appelsap gemaakt
heeft. De appels werden wel geplukt en er werd door de kinderen appeltaart gemaakt.

-

In de Krekelstraat is er een bio-boerderij, dewelke klassen kunnen bezoeken. Vele Deinzse scholen weten
hiervan. Weet onze school dit ook reeds? Cfr.: www.demeester-wroeterij.be.

-

Het 2de leerjaar: bestaat uit slechts 2 heel grote klassen. Vele ouders maken zich vele zorgen: is de
opvolging van de zwakkere kinderen maximaal? Werken deze grote klassen efficiënt? De ‘taken’juf werkt
vaak anders dan de ‘echte’ juf. Zullen deze kinderen vanaf nu elk jaar in deze grote klas zitten? De
wekelijks opmerkingen in de agenda verschillen soms sterk van de opmerkingen op het rapport. …
Volgens geruchten zou hierover een petitie onder de ouders opgestart zijn of zouden ouders onderling
hierover mailen.
De OR doet het voorstel om een info-avond voor alle ouders van het 2de leerjaar te organiseren om de
ouders gerust te stellen. Hierbij kunnen alle problemen geventileerd worden. Zo ook de eventuele
problemen / misverstanden die de school niet wist. De school kan dan meteen ook de aanpak van àlle
problemen / misverstanden meedelen/aankondigen. Belangrijk is in de verf te zetten hoe de werking
verloopt en welke hulp er voorzien is. Dit kan positief aangepakt worden.

-

Leerlingenraad: wie zit hierin? / Hoe wordt dit georganiseerd op onze school? Het is nog niet definitief
beslist hoe dit verder aangepakt wordt. Wordt deze voortgezet op de traditionele manier of is het tijd
voor een nieuwe aanpak? De Engelse partnerschool organiseert wekelijks een losse babbel tussen de
directeur en een aantal leerlingen, telkens andere in een beperkte kring. Het proberen waard? Dit wordt
weldra besproken op onze school.

Varia:
-

Steven V. kondigt aan dat dit zijn laatste jaar als voorzitter van de OR wordt en er naar het volgende
schooljaar dient uitgekeken te worden naar een opvolger.

-

Vrijdag 23/12: Is dit een volledige dag school of een halve? Nog niet geweten. Info volgt.

Volgende vergadering: Maandag 12 December – 20 uur - in de leraarskamer.

------------

