Verslag Ouderraad – Maandag 12 december 2011
Aanwezig: juf Véronique , Juf Sofie, Juf Nadine, Steven V., An V., Rebecca, Caroline, Eva G., Goedele,
Lies, Eva M., Sofie H., Veerle, Angie, Isabelle en Leen
Verontschuldigd: Kristel E., Laurence, Annelies, Bart, Christine S., Pieter,
Opmerkingen vorig verslag:
NOBO-vergadering op 17/11: ging tegelijk door met onze vorige vergadering, waardoor juf Véronique en
Annelies niet konden aanwezig zijn op de OR. Hierdoor zullen een aantal onderwerpen van die avond
terug besproken worden, omdat men graag de houding van de school hierin kent.
De NOBO-vergadering anderzijds was ook heel belangrijk. Er is onzekerheid over het statuut van de
PWA-ers, waar ook de school beroep op doet voor de keuken, de naschoolse opvang,.. Destijds werd de
vraag voor opvang ingediend bij de stad en werd dit door de Stad geweigerd. Volgend hierop beslisten
een aantal directies van verschillende scholen een VZW op te richten om PWA-ers te kunnen inhuren.
De stad wil deze VZW (NOBO VZW) overnemen. Aanstaande donderdag 15/12 wordt hiervoor in het
Schepencollege een principeakkoord gestemd. Alles hangt ervan af of dit in een ja of neen resulteert,
met andere woorden zal dit de beschikbaarheid van de PWA-ers bepalen voor de toekomst. Als de stad
NOBO overneemt, zal dit ingaan vanaf Pasen, zal er eventueel ook op woensdagnamiddag opvang zijn
en dit aan het verhoogde tarief van 1,5 €/uur (Nu 1 €). Tijdens de NOBO-vergadering werden een aantal
zaken aangekaart, maar er zijn nog heel wat onduidelijkheden en geen concrete antwoorden.
De keuken op school: Die bewuste donderdag waarop blijkbaar alles in het honderd liep, was een
uitzonderlijke situatie. Er was door omstandigheden (nascholing, ziekte,..) die dag niemand aanwezig
van het personeel dat echt weet heeft van het dagelijkse reilen en zeilen. Bovendien is Mevr. Rita Huys
op pensioen en wordt zij vervangen door een nieuwkomer. Niemand van de ingeburgerde was
aanwezig. Het was een zeer slechte momentopname. Op normale dagen werken er 6 mensen ’s middags
in de keuken + de kleuterleidsters + 2 leerkrachten van het lager. De school kan geen extra mensen
aanwerven. Indien er geen PWA-ers meer zouden zijn, hebben ze pas een probleem en dient er op dat
moment een oplossing gezocht te worden.
De medewerkers van de keuken werken met een doorschuifsysteem. Ieder op zijn beurt wast af, schept
het eten uit, veegt,… Enkele blijven vast aan de afwas staan. De eetzaal wordt dagelijks geveegd en op
vrijdag gedweild. Dit gebeurt met een poetsmachine en duurt ongeveer een uur. De keuken zelf wordt
dagelijks gedweild. Klein materiaal wordt meteen aangekocht, wanneer het nodig is. De huidige
afwasmachine is een industriële machine, die eerst een half uur moet opwarmen, maar dan per 3-4
minuten een wasbeurt doet. Alles dient dan nog wel afgedroogd te worden. Deze machine is ook te
klein. Feit is dat de keuken niet geschikt is voor dergelijk intens gebruik, de afwasbak is niet groot
genoeg, eventuele sproeikop ontbreekt. Een tweede wasbak zou geen overbodige luxe zijn. Het fornuis
zelf in de keuken wordt weinig of niet gebruikt en kan eventueel gesupprimeerd worden. De boiler is
niet groot genoeg, waardoor het warme water snel verbruikt is. De school groeit en de organisatie
ervan moet ook in de keuken kunnen opgevolgd worden. De ouders zijn geen voorstanders om het
warm eten te schrappen.
Het probleem blijft de financiële middelen om dit op te vangen. Alle scholen hebben hun noden en
willen graag prangende zaken aanpakken. Elke school komt aan bod om financieel ondersteund te
worden. Sint Hendrik krijgt hierbij geen voorkeursbehandeling. Kleine dossiers (<67.000 €) zijn wel
mogelijk en worden sneller afgehandeld. Het beschikbare geld wordt dan verdeeld over de scholen.

Eerstvolgende project is de hal van de school, daarna de parking, dan de beglazing van de turnzaal. Wat
de parking betreft, bekijkt de school om dit in stappen te doen. Eerst zou men het stuk vlak voor de
grote groene poort opnieuw beklinkeren. Hiervoor wordt momenteel prijs opgevraagd . Eenmaal de
offertes beschikbaar zijn, zal er beslist worden of dit aan een project kan toegevoegd worden of de
school dit betaalt met eigen middelen. Voor de keuken bestaat er een plan, maar het doorvoeren
hiervan is nog niet voor meteen voorzien!
Kunnen er in afwachting bepaalde aanpassingen gebeuren in de keuken? De OR beslist om eventueel
extra budget te verlenen aan de school om al aanpassingen te doen in de keuken. Juf Véronique
bespreekt dit met de schoolraad en met Johan Vermeulen en komt op de volgende OR met een voorstel.
Sponsoring Ouderraad schooljaar 2011-12: Voorziene budget is 3.000 €.
Voor de kleuters wil de school graag een houten truck aankopen voor op de speelplaats te zetten.
Kostprijs hiervan is 2500 €. Dit kan mede met de helft van het voorziene bedrag van de sponsoring (1500
€). Voor de leerlingen van de lagere school wil men graag een klimrek of klimcombinatie aankopen,
maar hiervoor is het budget niet toereikend. Men bekijkt nog eens de verschillende mogelijkheden en
kostprijzen. Naast de sponsoring van de OR (1500 €), gaat ook de opbrengst van de Sinterklaaskoeken
en het budget van de OR voor de klassen ter gelegenheid van de Sint integraal naar deze investering.
De vraag stelt zich of op de geplande klusjesdagen niet een en ander gerealiseerd kan worden op de
speelkoer, in de tuin, …. We zouden vb. vooraf enkele grotere werken kunnen plannen (i.p.v. meerdere
kleine werkjes). Aandachtspunt is zeker dat alles duurzaam moet zijn. We komen in volgende ORvergadering hierop terug: wat ziet de OR haalbaar, wie kan komen, …
Werkgroep communicatie:
-

Label oudervriendelijke school: We zijn ingeschreven. De werkgroep is nu volop bezig om het
dossier rond te krijgen en in te dienen bij het VCOV eind december. In januari komen er dan 2
afgevaardigden langs om te praten met de school, met de ouders,..

-

Enquête: De respons op de enquête was groot (ca. 140 antwoorden). In het algemeen waren de
mensen positief over de school. Bepaalde gekende opmerkingen kwamen hierbij terug naar
boven zoals de parking, de klassen, de eetzaal,… Beslist wordt om de opmerkingen uit deze
enquête alvast naar de OR-leden door te sturen.

-

Traiteurbezoek: werd hiervoor al een dag vastgelegd? Annelies neemt contact op met de
traiteur om concreet af te spreken. Dit bezoek wordt ingelegd voor het personeel van de
keuken, iemand van de school en 2 ouders.

-

Jaarthema: WATER – Staat er inderdaad een bezoek gepland voor het 4de leerjaar aan de
watertoren? Vermoedelijk niet, want 4de leerjaar zit al aan maximumfactuur. De watertoren van
Gent-brugge kan gratis bezocht worden en is zeker het bezoeken waard, maar dan moet er
uiteraard nog vervoer ingelegd worden. Is de watertoren van Deinze niet toegankelijk? Annelies
is hier ons aanspreekpunt.

-

Schooldrankjes: De school is niet echt te vinden voor het afschaffen van de suikerhoudende
drankjes. De school kan niet alles opleggen aan de kinderen. Ouders moeten hier zelf een rol in
spelen en beslissen of ze al dan niet hun kinderen water en/of melk laten drinken. Is er een
alternatief? De vraag wordt gesteld om dit dan toch op 1 dag van de week te doen, bv. op

woensdag. Deze vraag wordt opnieuw aan de leerkrachten voorgelegd. Anderzijds merkt de
school wel op dat er in de brooddozen van de kinderen steeds meer en meer snoep terug te
vinden is, repen chocolade e.a. Ook dit is niet de bedoeling! Dit item wordt ook aangekaart in de
volgende Nieuwsbrief.
-

Tutti Frutti Project: Dit is een heel duur project, waarin de school niet wenst in te stappen. De
kinderen zijn vrij om fruit mee te brengen. Daarnaast blijft de vaste fruitdag bestaan.

Activiteiten:
-

Soep op de stoep: gaat door op woensdag 14 december.

-

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. Het doel blijft de zichtbaarheid van de kinderen optimaliseren.

-

Aankoop nieuwe hesjes: Wie dit wil kan dit per mail bestellen. Er zal dan een datum opgegeven
worden waarop deze kunnen afgehaald worden op het secretariaat van de school. Jaarlijks
krijgen de kinderen van het eerste leerjaar een gratis hesje. Hierbij vergat men de andere
nieuwkomers op de school. Dit wordt vanaf nu verder opgevolgd.

-

Algemene opmerkingen Kaas en Breugel: 1. Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden
omtrent de buffetbonnetjes. De ene zijn bonnetje werd gescheurd, de andere zijn bonnetje
moest afgegeven worden. 2. Er waren te weinig helpende handen van de OR. 3. De bediening
ging niet altijd even vlot door de klein versneden kaas. 4. Delhaize doet steeds moeilijker over
de terug te nemen volle flessen. Dit moet per pakket gebeuren en kan niet meer per fles.
Misschien toch te overwegen om volgend jaar met een brouwer te werken. 5. Na dergelijke
avond moet er gepoetst worden. Dit was niet gebeurd, waardoor op maandag de turnzaal er
heel vuil bij lag en de kinderen niet meteen konden turnen. 6. De opkomst was heel groot, de
mensen waren tevreden. 7. Er wordt gevraagd om bij het leeghalen van bepaalde ruimtes,
klassen,.. de materialen respectvol te behandelen.

Geplande activiteiten:
-

Nieuwjaarsreceptie: voor het lerarenkorps en de OR gaat door op vrijdag 13/1 in de eetzaal van
de school. De bedoeling is om het terug wat kleiner te gaan organiseren, dit met belegde
broodjes.

-

Quiz: in volle voorbereiding.

-

Kaas&Breugel 2012: de K&B-avond in 2012 wordt gepland op zaterdag 13/10/2012.

Informatiepunt ouders
-

Mogen er foto’s gepubliceerd worden van de OR-activiteiten op de OR-website? Bij inschrijving
wordt deze vraag aan elke ouder gesteld. Niemand heeft dit geweigerd, dus de foto’s mogen
ook op de OR-website gepubliceerd worden.

-

Technologietest voor de 6de leerjaren: De school krijgt op dat vlak heel wat aanbiedingen, maar
neemt niet aan alles deel.

-

De kangoeroewedstrijd: is betalend en mag daarom niet tijdens de uren doorgaan.

-

Het 2de leerjaar: De school is niet op de hoogte van een bevraging via mail onder de ouders. Ze
doen hun uiterste best om de kinderen op te vangen, dit onder meer door het ter beschikking
stellen van juf Anja en juf Tine. Gezien de school weinig GOK-leerlingen heeft, krijgt het ook
minder extra lesuren, ook vermoedelijk naar volgend jaar toe. Op de infoavond begin september
werd er al voldoende uitleg gegeven over de geplande aanpak in het 2de leerjaar. Het
oudercontact na de Herfstvakantie gaf aan de ouders de kans dergelijke vragen en problematiek
te bespreken. De school vraagt de ouders vertrouwen te hebben in hun aanpak. De huidige
situatie wordt niet meer gewijzigd. Hier is genoeg vooraf over gedebatteerd. De beslissingen zijn
doordacht. Er wordt voorgesteld een schrijven mee te geven aan de kinderen, waarin de
werking nogmaals wordt uitgelegd en de oplossingen worden opgesomd die worden
aangeboden. Hierbij kan er gevraagd worden naar extra opmerkingen, die dan op hun beurt
kunnen gebundeld en beantwoord worden. De school neemt dit verder op met de leerkrachten
van het 2de leerjaar en vraagt na hoe dit aan te pakken. Schriftelijk of via info-avond.

Varia:
-

Vrijdag 23/12: is er een volledige dag school!

-

Er werd verkeerdelijk een kindje op de bus naar de Brieltuin gezet. Nochtans wordt dagelijks
gecheckt aan de poort welke kinderen er mee moeten, dit door 2 begeleiders van de bus. Er is
geen uitleg voor! Anderzijds is het ook zo dat de ouders vaak de Brieltuin niet inlichten wanneer
hun kind niet komt omdat het bv ziek is. De opvang wordt aangerekend van op het tijdstip dat
de school uit is.

-

De 1ste Communie gaat door op 13 Mei 2012, in 2013 op 28 April om 10.30 u en in 2014 op 22
Mei eveneens om 10.30 u. De Plechtige Communie gaat in 2013 door op 11 mei, in 2014 op 30
Mei, telkens om 14.30 u.

Volgende vergadering: Donderdag 9 Februari – 20 uur - in de leraarskamer.

