Verslag Ouderraad – Donderdag 22 Maart 2012
Aanwezig: juf Véronique , Juf Sofie, Juf Nadine, Steven V., An V., Eva M., Rebecca, Eva G, Caroline, Bart,
Hilde, Veerle, Steven C, Lies, Sofie
Verontschuldigd:Laurence, Annelies, Julie, Christine, Angie, Goedele, Leen

Opmerkingen vorig verslag:
Gevraagd wordt om voorzichtiger om te springen met de formuleringen in het verslag, aangezien dit
een publiek document is dat op de website van de ouderraad wordt geplaatst.
Bouwwerken op school: Voor het vernieuwen van de parking worden offertes opgevraagd. Eens er 3
offertes binnen zijn, worden deze voorgelegd aan het schoolbestuur en niet aan het stadsbestuur.
NOBO: Na de Paasvakantie neemt de stad de opvang over.
De stad voorziet minder personeel voor de voor- en naschoolse opvang. ’s Morgens zullen er 2 mensen
instaan voor de opvang, zoals nu ook het geval is. ’s Avonds worden er slechts 3 mensen ingezet, terwijl
het er nu nog 5 zijn. De reden hiervoor is dat de berekening van het benodigd aantal personeelsleden
door de stad gebeurt op basis van het totaal aantal leerlingen, in plaats van per niveau (kleuter-lager).
Een aantal mensen die momenteel werkzaam zijn op school vallen weg (Nathalie, Rita, Liana). Over de
middag zijn nog 2 extra mensen nodig.
Op dinsdag 27/03 zal een eerste brief met de kinderen worden meegegeven waarin de veranderingen
worden aangekondigd. Op vrijdag 30/03 volgt een tweede brief waarin de concrete invulling wordt
meegegeven. Er is intussen ook een contactpersoon aangesteld, mevrouw Sorgeloos. Haar
contactgegevens zullen worden uitgehangen aan het opvanglokaal.
In eerste instantie wordt op woensdagnamiddag nog geen opvang voorzien. Vanaf 1/09 wordt die wel
voorzien tot 17u en dit ondanks het feit dat hierin slechts een 20tal ouders geïnteresseerd bleken te zijn.
De school krijgt een vergoeding van 7 euro per uur voor het ter beschikking stellen van de
opvanglokalen.
De kostprijs van de opvang blijft dit jaar nog dezelfde. Vanaf 1/09 wordt de kostprijs verhoogd naar 1,5
euro per uur.
Poort achteraan? Dit blijft een actiepunt.
Speeltuig lagere school? De kinderen van het 6e leerjaar willen graag nog genieten van het nieuwe
speeltuig. De school geeft aan dat het er nog tijdig komt. In plaats van het klimrek is nu geopteerd voor
een ‘parcours’. Het is een speeltuig in hout en voldoende laag zodat geen valbeveiliging moet voorzien
worden. Het kan gewoon op het gras worden geplaatst. Er blijft nog een beetje budget over. De
speeltuigen voor het kleuter en lager zullen worden voorgelegd aan het schoolbestuur. Na goedkeuring
kan de bestelling geplaatst worden.
Informatiepunt ouders:

1e Crea-avond: De eerste crea-avond was een succes. Er waren ongeveer 35 mensen aanwezig en er
werd heel veel knutselmateriaal ingezameld. Bedankt school en de aanwezige juffen!
100 dagen: de leerlingen van het 6e leerjaar werden op ‘de 100 dagen’ in de watten gelegd door het
keukenteam en vonden dit een heel leuk initiatief. Ze mochten onder meer eten aan een feestelijke
tafel.
Sluiting Palaestra: Nu het zwembad Palaestra op 1 april sluit en dicht blijft tot eind september, vervalt
het uurtje zwemmen. Er is nog geen structurele oplossing om dit vrijgekomen uur in te vullen.
Schooltuin: Een ouder vraagt om bomen te planten in de schooltuin. Bij de uitbreiding van de school
met de nieuwbouw voor de kleuters zijn een aantal bomen gesneuveld. Het zou een positief signaal zijn,
mocht er een heraanplanting gebeuren. Het planten van nieuwe bomen is al voorzien in het plan van de
schooltuin. De stadstuin wordt stapsgewijs aangelegd, naargelang er budget voor handen is. Ook een
nieuwe afsluiting en fietsenstalling zijn voorzien. In het verleden gebeurde de aanleg van de schooltuin
binnen de ‘Werkgroep Schooltuin’. Er wordt voorgesteld om deze werkgroep nieuw leven in te blazen.
De school zal een oproep voor nieuwe leden lanceren.
Afhalen kinderen peuter en 1e kleuter: Dit gebeurt nu in de klas zelf, in plaats van in de gang. Zowel
ouders als leerkrachten vinden dit een verbetering!
Communicatie school: Er wordt gemeld dat de communicatie van de school naar de ouders sterk
verbeterd is. Zo werd de korte afwezigheid van juf Veronique aangekondigd in een berichtje aan de
ouders.
Speelplaats lagere school: Hier kan gebasket en gevoetbald worden. Kinderen die gewoon willen spelen,
ervaren soms een plaatsgebrek. Deze kinderen kunnen echter terecht op het verkeersparcours. Bij goed
weer kunnen ze op het gras spelen.
Informatiepunt school:
Zebrapad + parkeerplaats mindervaliden: De stad bracht, zoals gevraagd, een zebrapad aan in het
straatje van de school (tussen uitrit kerk en school). De parkeerplaats voor mindervaliden is er nog niet.
Extra boekentasrekken: Op de speelplaats van het lager werden extra boekentasrekken geplaatst. Bij
aankomst op school kunnen de kinderen er hun boekentassen in kwijt, waardoor de speelplaats
ordelijker is geworden.
Vuilnisbakken speelplaats kleuter: De vuilnisbakken op de speelplaats van de kleuters kregen een
nieuwe plaats en er werden vuilnisbakken bij geplaatst. Het effect is duidelijk merkbaar. De speelplaats
ligt er properder bij.
Keuken: Het dossier is lopend. De traiteur van de school, de firma Hanssens biedt de mogelijkheid om
een vaatwasmachine te plaatsen. Deze piste wordt nader onderzocht.
Op 3/04 is er de mogelijkheid om de keuken van de firma Hanssens met 2 personen te bezoeken. De
rondleiding gaat van start om 13u30 en duurt anderhalf uur. Het bezoek moet bevestigd worden voor
26/03.

Schoolraad:
Op maandag 26/03 is er schoolraad.
Voorbije activiteiten:
WG Communicatie: In het derde trimester zal nog een nieuwsbrief van de ouderraad gepubliceerd
worden.
Op 25/04 brengt het VCOV een bezoek aan de school in het kader van het label oudervriendelijke
school. Het bezoek is voorzien van 10u30 tot 12u30.
De volgende crea-avond is gepland op 18/04.
Veilig naar school: De actie is afgerond en de winnaars zijn bekend. Het Groot Fietsexamen en de Grote
Verkeerstoets (24/05) volgen nog. Op 24/05 zal het 5e leerjaar een bezoek brengen aan een
verkeerspark.
Aan de fietsende ouders wordt gevraagd om veilig en langs de goede kant van de straat te fietsen in het
schoolstraatje.
Quiz (2/03) De quiz was een succes. Er hebben 18 groepjes deelgenomen. De samenstelling van de
groepjes was klasoverschrijdend. In tegenstelling tot voorgaande edities is er dan ook geen lijst
opgesteld van deelnemende ouders per klas. Er waren bovendien ook deelnemers aanwezig die geen
kinderen op school hebben.
Geplande activiteiten:
-

1 e communie (13/05 om 10u30): De zaal voor de receptie wordt klaargezet door de school.
Deze voorziet ook glazen en drank. De ouderraad staat in voor de bediening. An, Veerle, Hilde,
Caroline en Lies (onder voorbehoud) zijn bereid hieraan mee te werken. Ze worden om 11u op
school verwacht.

-

Moederdagactie: Angie en Julie zijn de nieuwe trekkers van de actie. Op woensdag 09/05 zal de
levering gebeuren in de containerklas. Op donderdag 10/05 gebeurt de uitdeling van de
pakketten. Er zijn al voldoende helpers.

-

Vaderdagactie: Er moet een werkgroep samengesteld worden van een 6-tal mensen. Hilde, Bart,
An en Steven V geven zich hiervoor op. Er wordt nog een trekker voor de actie gezocht. Hiervoor
zal een mail verstuurd worden.

-

Schoolfeest (23/06): Dit jaar wordt een schoolfeest georganiseerd op 23/06. Het thema is tv
(ZAP).

Varia:
Veerle neemt ontslag als ondervoorzitter aan en stapt ook uit de ouderraad.
Datum volgende vergadering: 3/05 om 20u

