Vergadering ouderraad 13/09/2012
Aanwezig: Eva M, Eva G, Rebecca, Bart, Isabelle, Christine, Angie, Laurence, Julie, Goedele, Caroline,
Sofie H, Lies, Véronique, juf Ilse, juf Charlotte, Hilde DN, Tina, Els, Anneleen, Nele, Veerle, Hariharan,
SofieL, Griet, Sabine, Annick, Lydie
Verontschuldigd: Steven V, Steven C, Christel, Pieter,
Agenda
•

•

Voorstelling oude en nieuwe leden OR
Er zijn heel wat nieuwe leden. Hartelijk welkom allemaal!!
Bekrachtiging nieuwe voorzitters
Eva M en Eva G nemen beiden het voorzitterschap op. Zij vormen een duobaan.
Er wordt voorgesteld om wat drank aan te kopen van de kas voor de vergaderingen
en telkens zijn er 2 personen die zorgen voor een hapje. Iedereen ging hiermee
akkoord.
Planning activiteiten 2012: voorstel:
- 13/10/2012: Kaas en Breugel: voorstelling + opstart werkgroep
Caroline zat vroeger al in de werkgroep en licht deze activiteit toe (dj’s, uitnodiging
opmaken en versturen, inschrijvingen verzamelen, zorgen voor bonnetjes, menu’s,
drankkaarten, tafels en stoelen, tafelkleden, tafelversiering, bestelling plaatsen
Delhaize, contacten Filliers, drank, shifts opmaken)
Belangrijk is dat er veel hulp nodig is de avond zelf; alsook bij het opruimen (onder
het mom van ‘vele handen….’)
De tafels en de stoelen zijn al gereserveerd bij het Stad.
Werkgroep: Caroline R, Julie, Laurence (verantwoordelijke), Nele, Hilde DN, Tina,
Hilde VDP? (nog eens navragen)
De vraag werd gesteld of we niet beter met een vaste brouwer kunnen werken.
Vroeger heeft de school nog samen gewerkt met Allaert. Laurence neemt nog eens
contact met hen op. Eva M polst bij Smetje. Foncke bleek in het verleden niet altijd
even vriendelijk.
- 18/11/2012: 2de handsbeurs: voorstelling + opstart werkgroep
Goedele stelt deze activiteit voor (inschrijvingen moeten verwerkt worden,
tafels toekennen en zetten, affice maken, P.R., bar met taart en cake)
Er is vooral volk nodig op het moment zelf; om taart te bakken, tafels te zetten, de
bar te bemannen.
Werkgroep: Christine, Goedele (verantwoordelijke), Lies, Angie, Veerle, Anneleen
Er kwam nog een vraag of er nog een tafel mag opgesteld worden met de overschot
van 2508. Dit vormt geen probleem. Mensen die er op die dag niet konden bij zijn,
krijgen dan nog eens de kans om iets handgemaakt te kopen.
- 2/2/2012: Winterwandeling: voorstelling + opstart werkgroep
Vroeger was er in de adventperiode altijd een sfeermoment met een drankje na de
mis op zondag.

•

Het voorstel kwam om een sfeermoment te koppelen aan een winterwandeling voor
gezinnen. Bijvoorbeeld starten in de vooravond rond 17h, zorgen voor een
wandeling met activiteiten van een uur ongeveer en nadien sfeer op de speelplaats
met pannenkoeken, warme drankjes,…
Werkgroep: Eva M, Rebecca, Sofie, Griet, Sofie
- Fietstocht
De fietstocht van de Ouderraad zou weer gekoppeld worden aan een bbq van de
school. Dit zou doorgaan op 22 juni 2013.
- Moederdagactie, vaderdagactie, afscheid 6e leerjaar
Deze puntjes worden doorgeschoven naar een volgende vergadering.
3 werkgroepjes:
- Verkeersveiligheid
*Het poortje achteraan is open.
*De parking is helemaal in orde gesteld.
*Er komt een nieuwe fietsenstalling achter het kleuterblok die dubbel zo groot zal
zijn als nu. Ze zal niet meer overdekt zijn, omdat dit geen norm meer is. Het is
moeilijk om hier een timing op te zetten. De laatste tijd zijn er al veel nieuwe
projecten gerealiseerd (parking, hal, keuken). Eerst staat er nog een nieuw sanitair
blok op de agenda. Dit zal komen op de plaats waar nu de berging van de keuken en
het klusjeshok is op de speelplaats van de kleuters. Dit is aangevraagd in hetzelfde
dossier van de fietsenstalling, maar aangezien er vorig jaar veel investeringen in onze
school gedaan zijn, zullen we nu wat langer moeten wachten. Nadien staan een
nieuwe beglazing, ondergrond en verlichting van de sportzaal op de agenda
*Vorig jaar deden ze met 4 mensen prikacties naar de controle op het dragen van
een fluohesje, helm,.. . Ook dit jaar zullen er weer controles doorgaan van half
november tot en met februari. Per graad krijgt de beste klas 30 euro (na hoeveel
tijd?) voor de klas. De juf kan bekijken waar dit aan besteed kan worden vb.
Stoepkrijt.
Zouden we dit ook doortrekken naar de kleuters? Waarom niet. Kleuters worden
wel meer gemotiveerd als ze direct iets krijgen. Vb. Sticker die ze dan in de klas
mogen opkleven. Julie kijkt hiervoor.
Werkgroep voor prikacties: Julie, Laurence, Eva M (op woe), Eva G,Anneleen, Lydie
*boekentashoes voor het eerste leerjaar en de nieuwe leerlingen. Er wordt
nagekeken hoeveel we er nog hebben + er worden er bijbesteld. Deze hoezen
kunnen nog steeds aangekocht worden ook (vb. na verlies)
*Er kwam een voorstel om een fietspool te organiseren.
’s Morgens is dit misschien niet zo makkelijk, omdat je op een bepaald uur zeker
moet klaar staan. ’s Avonds lijkt dit wel haalbaar. Een paar jaar geleden was er zelfs
al een pool op onze school. Er wordt een artikeltje in de nieuwbrief geplaatst om te
peilen naar interesse hiervoor.
*21 september – strapdag: op deze dag worden de kinderen gemotiveerd om zo veel
mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Er wordt een brief
meegegeven met een inlogcode. Hiermee kan je op een website de knelpunten rond
de school doorgeven (vb. wandelstrook achter de geparkeerde auto’s voor de
appartementen)

•

-

Jaarthema : Sport en Spel
*uit de brainstorm kwamen een aantal losse ideeën rond het jaarthema: een
SintHendrikschoolmove aanleren; tijdens een bestaande actie iets specifiek doen
rond sport en spel vb. volksspelen; week van de stretching in de klas/school; in de
nieuwbrief schrijven kinderen/ouders iets over hun sport
Het Comeniusproject werkt ook rond dit thema.
Om iets uit te werken zou er een samenwerking tussen Ouderraad en leerkrachten
nodig zijn. Er wordt eens gepeild naar de interesse bij de leerkrachten, nadien kan
hier een werkgroep rond opgericht worden.
*De SVS-activiteiten gaan nog steeds door.
Op school gebeurt er al veel rond sport. We zouden graag als ouderraad hier nog
wat extra’s aan toevoegen.

-

Communicatie: nieuwsbrief school / OR
*De ouders worden bevraagd om de informatie van de school per mail door te
krijgen. Het secretariaat is hiermee bezig.
*De school zou elke maand de nieuwsbrief met de komende activiteiten behouden.
Er wordt gekeken of deze iets vroeger kan meegegeven worden.
*Ouders voor ouders – het krantje van de ouderraad zal behouden worden. In elk
nummer zou een artikel komen van de school over een bepaald thema vb.
leerlingenparticipatie/leerlingenraad. Er zou ook een stukje van de kinderen zelf
komen. We zouden opteren om elk leerjaar 1 keer per jaar iets te laten schrijven of
een collage te laten maken of…. Kleuters kunnen eventueel de omslag tekenen.
Een artikel over het jaarthema zouden we vervangen door b. een sportende ouder of
kind aan het woord te laten.
We proberen de kalender van de school meer te integreren.
Kritische noot: Er wordt bekeken of we niet op school kunnen printen of gaan zoeken
voor meer sponsoring om de kosten te drukken. Dit zal verder uitgewerkt en
besproken worden met Pieter.
Werkgroep: Rebecca, Pieter, Tina, Eva M, Eva G, Annelies (Angie denkt hierover na
)

Infopunt ouders
*Elk schooljaar opnieuw moeten de ouders alle medische gegevens van alle kinderen
opnieuw invullen. Véronique vraagt na of dit digitaal kan gebeuren.
*De voorzitters vragen om in het vervolg de puntjes tot een 5-tal dagen vooraf door
te geven zodat deze kunnen gebundeld worden per thema en al kunnen
doorgegeven worden aan Véronique. Er kwam nog een bedenking: Specifieke vragen
kunnen beter rechtstreeks aan de leerkracht of directie gesteld worden.
*Er worden complimenten gegeven voor de lekkere speculoostiramisu van Eva G 
*Er zouden nog steeds problemen zijn ’s midddags. De kinderen hebben te weinig
tijd om te eten? De leerkrachten en directie zijn een aantal zaken aan het
uitproberen om te kijken wat er het beste loopt. 90 % van de kinderen blijven eten,
dus dat zijn er heel wat. Er is een werkgroep binnen het team opgesteld om het

middaggebeuren te optimaliseren. Momenteel wordt er in 3 shiften gegeten. De 3e
shift klaagt soms dat het eten te koud is of bijna op is. Dit kan opgelost worden door
het eten in 3 bakken te verdelen (1 per shift). Het is dan wel nodig dat de
hoeveelheden op tijd kunnen doorgegeven worden zodat de hoeveelhedenper bak
kloppen. Bij de warme maaltijd is er geen soep meer (tijdrovend); boterhameters
krijgen wel nog soep.
De kinderen klagen dat ze geen tijd genoeg hebben. Er is 25 minuten per shift
voorzien. De kinderen van het 1e tem het 4e leerjaar schuiven aan aan het
buffet. Bij het 5e en 6e leerjaar staan de kommen op tafel en zij scheppen zelf op.
Er wordt gekeken of er extra personeel in dienst kan genomen worden, maar hier
hangt natuurlijk een financieel plaatje aan vast.
Er kwam een suggestie om het 5e en 6e leerjaar broodjes te laten bestellen.
Het probleem hierbij is dat deze moeilijk fris bewaard kunnen worden.
Een andere suggestie was om de oudere kinderen en de jongere kinderen te mengen
zodat de ouderen de jongere kunnen helpen.
De groter kinderen willen graag bij hun klasgenoten zitten.
Momenteel moet iedereen nog wat wennen aan het nieuwe systeem, maar het
begint toch al vlotter te verlopen.
In de nieuwe keuken loopt het alvast wat vlotter.
*Kunnen de kleuters van de klas van juf Priscilla en juf Sylvie/Ellen in de klas
afgehaald worden? Nu zitten de kindjes in de gang te wachten. Dit kan nogal
hectisch verlopen in het begin van de gang; alles stropt op.
De kinderen van K12 kunnen ook niet via de speelplaats afgehaald worden omdat de
deur naar de speelplaats dicht moet blijven.
Dit punt wordt bekeken met de leerkrachten.
*Kan er een rustige plaats ingericht worden voor de kinderen met boeken e.d.?
Probleem: er is geen ruimte. Het is momenteel financieel niet haalbaar om een extra
container te plaatsen.
*Wanneer komt de werkgroep schooltuin nog eens samen?
Veronique wacht totdat ze 3 offertes binnengekregen heeft.
*Kan de klasverdeling herbekeken worden naar volgend jaar? Kan er extra aandacht
gegeven worden aan het evenwichtig verdelen? Véronique houdt hier rekening mee.
*Communicatie naar nieuwe ouders: kan de info van wat kinderen nodig hebben e.d.
sneller doorgegeven worden?
•

•

Infopunt school
*Meester Nic (zwemmeester) is getrouwd op 14 september. Proficiat meester Nic!
*Men is bezig met de verwerking van de enquete.
*Christine Uytersprot en Christel Peirsman zien het niet meer zitten om in de
natuuroudergroep te zitten. Blijkbaar hebben al een paar andere ouders hier
interesse voor. De volgende Ouderraad wordt bekeken wie dit opvolgt.
Varia:
*Schoolraad

Nu Eva M voorzitter geworden is, zou ze graag hebben dat er iemand anders naar de
schoolraad gaat. Rebecca neemt dit over. Voor de OR zetelen Lies en Rebecca
hierin. De volgende schoolraad gaat door op 24 september.
*Kunnen de leerkrachten al eens denken tegen de volgende vergadering over
financiele investeringen?
*Beurtrol handdoeken
September: Anneleen
Oktober: Annick
November: Hilde DN
December: Lies
Januari: Veerle
Februari: Angie
Maart: Sofie H
April: Laurence
Mei: Eva G
Juni: Julie
Na activiteiten neemt iemand anders de handdoeken mee.
Afhalen op vrijdag in de eetzaal en terugbrengen op maandag (graag gewassen ;-)
Strijken hoeft niet)
*Kunnen de nieuwe leden een foto digitaal doorsturen naar Véronique. Deze foto’s
worden gebruikt voor in het kastje vooraan aan de poort. Graag voor 21 september.
Directie@shp.be
*Volgende vergadering wordt er een groepsfoto gemaakt.

Data OR-vergaderingen
Donderdag 4 oktober om 19h45 (Julie en Laurence zorgen voor hapjes)
Donderdag 8 november om 19h45
Donderdag 13 december om 19h45

