Verslag Ouderraad – Donderdag 9 Februari 2011
Aanwezig: juf Véronique , Juf Sofie, Juf Nadine, Steven V., An V., Goedele, Eva M., Angie, Laurence, Julie,
Bart, Kristel , Christine, Hilde en Leen
Verontschuldigd: Veerle, Rebecca, Caroline, Eva G., Steven C., Pieter en Lies

Opmerkingen vorig verslag:
NOBO: Er is een principeakkoord met Stad Deinze. De Stad neemt de kinderopvang over. NOBO zelf blijft
bestaan, maar krijgt een andere invulling. Deze nieuwe invulling is nog niet volledig bepaald.
Nu de Stad de kinderopvang overneemt, zijn er heel wat veranderingen op til. Zo is de kans groot dat er
nieuwe mensen worden aangesteld om over de middag op school te werken, wie dat wordt is echter
nog niet bekend. Men probeert wel zoveel mogelijk mensen van NOBO te behouden, maar niet alle
PWA-ers zijn geïnteresseerd in het aanbod. Een contract met de Stad zou immers resulteren in
loonverlies. Stad Deinze voorziet de helft van de mensen die er vandaag zijn! School ziet dit argwanend
tegemoet, alleen al in functie van ieders veiligheid. Als er iemand wordt weggeroepen, heeft dit meteen
gevolgen voor de groep kinderen die achterblijven. NOBO betaalde altijd een vergoeding aan de school
voor verwarming, kopies, slijtage van het materiaal in het algemeen,… Stad Deinze vergoedt niets.
Bovendien willen ze op woensdagnamiddag ook kinderopvang voorzien en weigert men de opvang te
laten doorgaan in bv. beschikbare parochiezalen. Maar op woensdag wordt de eetzaal verhuurd aan de
dansclub, van 13.45 u tot 19.45 u. Er is een bevraging geweest via de kinderen om na te gaan of er nood
is aan opvang op woensdagnamiddag? Een zeer kleine groep wil dit, waarbij 1 iemand graag opvang
heeft tot 13 u, en sommige ouders te kennen geven hier soms van gebruik te willen maken. De opvang
op woensdagnamiddag zou doorgaan van 12 u tot 17 u en dit voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Om een
dergelijke groep met kinderen van alle leeftijden te begeleiden is er een degelijke opleiding en
voorbereiding vereist. De mensen die door Stad Deinze zullen ingezet worden, hebben vermoedelijk
een heel ander opleidingsniveau. Deze mensen zullen ingezet worden voor de opvang, ook op de andere
weekdagen.
In principe gaat de overname in na de Paasvakantie. De kostprijs zal verhoogd worden van 1 € naar 1,5
€/uur. Dit zal echter uitgesteld worden tot 1 september, op vraag van de school. Ook de dansclub
behoudt tot dan de beschikbaarheid over de eetzaal op woensdagnamiddag.
Al deze gesprekken met Stad Deinze verlopen heel moeizaam! Bovendien werd de school heel laat
ingelicht en kregen ze voor het eerst meldingen hierover via de PWA-ers.
Doel van de overname? Er is sprake van dat het PWA-statuut zal opgeheven worden, waardoor er
bezorgdheid ontstond bij NOBO. Ze vroegen de Stad om subsidies om mensen aan te kunnen werven.
Stad weigerde te subsidiëren en nam de kinderopvang over.
School verwijst de ouders graag door naar de opvang IBO, vlakbij de school. Daar betaalt men 1 € per
begonnen half uur.

Keuken: De school heeft dit project besproken met het schoolbestuur en men heeft de verschillende
mogelijkheden bekeken. Het vereiste budget op dit moment hiervoor is 20.000 €. Het plan is om de
bestaande keuken uit te breken en een nieuwe keuken in Inox te plaatsen. Daarnaast loopt er een
onderzoek in functie van een nieuwe vaatwasser. Hierbij bestaan er varianten, met en zonder pomp. De
huidige vaatwasser op school is een type zonder pomp, met een lager debiet en vaak zit het verstopt.
Dit is inderdaad vrij problematisch. De voorkeur bij de aankoop van een nieuwe vaatwasser gaat naar
het type met pomp, eventueel 2 vaatwassers. De mogelijkheid om dit te huren via de traiteur bestaat
ook en er wordt bekeken wat het voordeligste is: kopen of huren. Daarnaast is er nog een duurdere
versie op de markt, met douchekop.
De vraag is wel wie dit zal plaatsen? De school heeft geen klusjesman. Er wordt geopperd om hiervoor
een oproep te doen in de volgende Nieuwsbrief. Wanneer deze werken zullen doorgaan, is nog niet
bepaald. Vast staat dat dit zo snel mogelijk dient te gebeuren, hopelijk nog dit jaar. Het geld hiervoor
komt van de werking van de school: werkingstoelage of eigen middelen.
Sponsoring school door de ouderraad:
1) Het voorziene speeltuig voor de kleuters werd goedgekeurd door het schoolbestuur.
2) Lagere school: het voorziene klimrek is inderdaad te hoog en te duur, waardoor men op zoek gaat
naar een alternatief. Hiervoor werd in de school een werkgroep opgesteld.
Soep op de stoep: was een succes! De soep was heel snel op, het weer was helaas slecht, maar alles
verliep goed.
2de leerjaar: De school heeft nogmaals een brief meegegeven aan de kinderen van het 2de leerjaar met
uitleg over de huidige aanpak in deze klassen. Sommige ouders waren verwonderd dat ze dit ontvingen.
Er werden geen extra vragen gesteld, dus bij deze wordt deze zaak gesloten.

Informatiepunt ouders:
Poort achteraan? De situatie is ongewijzigd. De technici, in dienst van 16 scholen, zijn overvraagd en
hebben hier nog niets voor kunnen doen. De school vraagt dit opnieuw na.
Staking: Er zijn veel reacties geweest op de staking en op de brief die hierover werd rondgedeeld. De
staking zelf werd heel laat aangekondigd (op donderdagavond voor een pedagogische studiedag) en de
manier waarop de brief werd geformuleerd lokte heel wat reacties uit. De staking werd al lang geleden
aangekondigd. Er wordt gevraagd dit tijdig te communiceren en de formulering aan te passen.
Het opstellen van deze brief was niet gemakkelijk voor de school. Niet iedereen heeft gestaakt en een
kleinere groep van mensen moest hierdoor instaan voor de opvang van de kinderen. Bovendien dient de
inhoud van dergelijke brief goedgekeurd te worden door het schoolbestuur. Hierdoor werd er wat tijd
verloren en konden de brieven pas op donderdag met de kinderen mee.
Communicatie: Onlangs was er een geplande afwezigheid van juf Véronique en dit voor 2 weken. De
ouders werden hierover niet ingelicht. De school aanhoort deze opmerking en zal dit in de toekomst
zeker doen.

Informatiepunt school:
Pedagogische Studiedag inhoudelijk? Voor de kleuters staat dit jaar als thema “Taal” op het programma.
Hiervoor werd een stottertherapeute uitgenodigd. De bedoeling was te bespreken welke signalen er
kunnen zijn bij stotterende kinderen en wanneer er dient doorverwezen te worden. Welke leerplannen
sluiten zich hier bij aan? Bekijken van nieuwe ideeën rond “Luisteren en spreken”.
In functie van het thema “ICT” van de Lagere school kwam een juf spreken van het VIBLO/Leieland
Kouter, een logopediste die gebruik maakt van een programma “Kurzweil “ voor kinderen met dyslexie.
Drie kinderen op school, met een attest van dyslexie, kunnen sinds de pedagogische studiedag gebruik
maken van een PC. Daarnaast sprak ook de ICT-coördinator van de school over veilig internetten, de wet
van de privacy, het internet, het gebruik van de webcam,… en juf Nadine over het smartboard.
De vraag wordt gesteld of dit ook niet interessant kan zijn voor de ouders en ook voor de kinderen van
de 3de graad. Dit wordt door de school bekeken en op termijn allicht opgenomen in het lessenpakket van
het 5de en 6de leerjaar. De school bestelde daarnaast ook een server voor de computers om allen
dezelfde toepassingen te kunnen laten doen.
Weetje: surf eens naar www.symbaloo.com. Dit is een webpagina waarop interessante links staan voor
de kinderen van de verschillende klassen, zaken die ze zagen in de klas en ondersteunend kunnen
werken.
Dag van de Directeur: juf Véronique bedankt de ouderraad voor de fijne attentie.
Bouwwerken op school:
-

De goedkeuring voor de hal van de school worden normaal gezien op korte termijn
goedgekeurd, in maart-april.
Het plafond van de hal van de turnzaal werd ondertussen vernieuwd.
Momenteel worden alle sloten, scharnieren, klinken nagekeken en hersteld./vernieuwd.
Vernieuwen van de parking: er worden offertes aangevraagd. Eens er 3 offertes binnen zijn,
worden deze voorgelegd aan het stadsbestuur, met de vraag wat er mee te doen? Allicht zal de
school het zelf betalen, men wil niet langer wachten.

Comenius: Onlangs is de Engelse directie van Seaham langs geweest. Op de website van school staat een
link naar het project. Het thema is “Leiderschap ontwikkelen bij kinderen aan de hand van sport en
muziek.”
Op 8 en 9 maart gaan meesters Carl en Ronny, juf Véronique De Smet en juf Nadine naar Seaham.
In april 2013 komen er kinderen naar België, 10 uit Duitsland, 15 uit Engeland. Ze overnachten in De
Ceder. Hoe alles dan wordt georganiseerd, is nog te bespreken.
Vorige ouderraad vergadering: verliep volgens de school in een vrij negatieve sfeer. De OR mag geen
klachtenbureau worden. Wij hebben allen hetzelfde doel voor ogen: meewerken op een positieve
manier aan de werking van en de sfeer op de school. Laat ons allen positief vooruit denken en blijven
zoeken naar oplossingen.
Zoutstrooier: werd aangekocht door de school

Eetfestijn: Voorlopig zijn er 200 personen minder ingeschreven op zondag, in vergelijking met vorig jaar.
Toen was er wat te veel volk. De redenen echter zijn niet gekend.
Volgende schoolraad gaat door op 12 Maart
Lestijdenpakket: De minister heeft beloofd het Lager Onderwijs (18 leerlingen voor 1 klas) gelijk te
schakelen aan het kleuteronderwijs (vandaag 24 ll/klas), maar hij heeft ook beloofd de GOKscholen
extra te ondersteunen. Probleem is dat er geen financiële middelen zijn!
Het gerucht doet nu de ronde dat de scholen met weinig GOK-leerlingen lesuren zullen moeten afstaan,
tot 3%. Dit schept heel wat vragen voor onze school, die dreigt een aantal uren te moeten afstaan. Dit
jaar kreeg de school 8 GOK-lestijden, werden er daarnaast 7 lestijden overgeheveld van de kleuters naar
het lager onderwijs en kregen we bovendien 5 lestijden extra van andere scholen. 20 uren in totaal,
waar we naar volgend toe absolute onzekerheid over hebben.

Activiteiten:
-

Nieuwjaarsactiviteit: een zeer leuke formule in een ongedwongen sfeer. Lekkere broodjes en
taart!
Veilig naar school: loopt verder en verloopt goed.
Rijrichting Oostkouterlaan aan de school: wordt niet veranderd. Dit zou weer aanleiding geven
tot een vluchtweg voor vele chauffeurs, waardoor de omgeving niet veiliger wordt.
Zebrapad en een parkeerplaats voor gehandicapten werden goedgekeurd aan de school. Eva G.
volgt dit verder op.

Geplande activiteiten:
-

-

Quiz 2/3: Er zijn al inschrijvingen voor tien tafels ondertussen. Een warme oproep aan iedereen
om deel te nemen, er zijn nog voldoende tafels vrij! Er wordt afgesproken flyers te voorzien op
het eetfestijn.
Organisatie bar: Steven V. en Hilde
Kan de eetzaal vrijgemaakt worden door de kinderen op vrijdagnamiddag? JA
Kan er gebruik gemaakt worden van de beamer + diastaander en microfoon van de school? JA
Moederdagactie: Werkgroep: Veerle, Julie en Angie

Communicatie
-

Er wordt de laatste hand gelegd aan de Nieuwsbrief. Deze wordt uitgedeeld na de
Krokusvakantie.
Label oudervriendelijke school: het bezoek van een visitatiecommissie werd door
omstandigheden uitgesteld begin februari, maar er wordt zo snel mogelijk terug een afspraak
vastgelegd. Deze actie heeft in elk geval al heel wat positieve reacties uitgelokt. In dit kader
werd er een enquête gehouden onder de ouders. De resultaten hiervan worden gepubliceerd op
de website van de ouderraad en worden kort toegelicht in de volgende Nieuwsbrief.

Varia
-

-

Overzicht opbrengsten ouderraad:
Kaas & Breughel: 2786,67 €
2de Handsbeurs: 612,16 €
Totaal rekening OR: 12842 €
Rij naar Oostkouterlaan: leerkracht loopt vooraan de rij. Naar achteren deint de rij uit, waardoor
deze nodeloos lang wordt en automobilisten vaak ongeduldig worden.
25 augustus wordt er een feest voor Lena georganiseerd, maar tevens ook een benefiet voor het
Kinderkankerfonds. Dit gaat door op de school en zal groots opgezet worden. Iedereen is
welkom! In de namiddag is er een kinderprogramma voorzien, ’s avonds is er ontspanning
mogelijk voor volwassenen en kinderen. De opbrengst van deze benefiet gaat integraal naar een
nieuw project, waarvoor men in onderhandeling is met het UZ van Gent. Neem een kijkje op
kanjerketting.nl, een project dat loopt in Nederland waarbij de kinderen met kanker als beloning
bij elke prik, behandeling,… een kraal krijgen, waarmee een lange ketting kan gemaakt worden.
Elke kraal heeft zijn eigen verhaal.

Volgende vergadering: Donderdag 22 Maart om 20.00 uur

