Vergadering ouderraad 10/12/2012
Aanwezig: Bart VB, Isabelle DL, Hilde DN, Griet V, Tina DK, Nele V, Goedele DB, Anneleen V, Sofie H,
Angie VM, Annick, Juf Véronique, Juf Charlotte, Juf Ilse, Eva G, Eva M
Verontschuldigd: Veerle O, Laurence, Julie F, Rebecca, Caroline R, Christine S, Lies T, Els VD, Lidy H,
Tineke S, Griet VdA
Steven Cnockaert is ziek en neemt ontslag uit de ouderraad. We sturen een kaartje en kopen een bon
uit de Standaard Boekhandel voor een bedrag van 30 euro.

Goedkeuren verslag vorige vergadering
Coördinator voor de natuurouders? Nee, niemand gevonden. Véronique stuurt momenteel zelf de
doodles en neemt de organisatorische kant op. Er zijn wel voldoende ouders die zich willen inzetten
met de kinderen zelf, maar het blijft zoeken naar een coördinator.
Kaas-en Breugel: Sabam is veel duurder dit jaar. Is een jaartarief niet goedkoper als alle activiteiten
van de school en de ouderraad samengelegd worden? Bart mailt onze bedragen door naar
secretariaat@shpetegem.be. Marjolein bekijkt opties.

Agenda
Financiën : stand van zaken + plan 2012-2013
Inkomsten vooral uit Kaas-en Breugel, Vaderdagactie en Moederdagactie.
Kleinere winst uit 2de handsbeurs en Quiz.
Ook vaste inkomst door werkingsbijdrage voor de ouderraad per gezinsoudste.
Uitgaven vorig jaar: circus, receptie communies, speeltuigen kleuter en lager.
Nu flinke spaarboek.
Voorstel om dit jaar in elk geval flink te investeren vanuit de OR in de school.
Brainstorm:
* Sinterklaas: 60 euro per klas (22 klassen) + 60 euro turnen kleuter en lager = 1440 euro
* Kleuterjuffen: wagonnetje aan de truck (2038, 85 euro) en ballenwerper + ballen (1219,50 euro)
* Smartborden: voorlopig mogelijkheden van 2 systemen ah aftasten; liever nog even wachten met
investeringen
* Sportmateriaal: gymleerkrachten hebben verlanglijst van ongeveer 6400 euro
* Vervangen van beeldschermen van pc’s
* Laptopkastje: verrijdbaar, met oplaadpunten
* Laptop’s zelf, voor gebruik in de klassen (evt. 2de hands)

* Geld voor werking OR ifv activiteiten Sport en Spel
* Werkdag speelplaats, budget?
* Info-avond vanuit OR
Beslissing:
2200 euro voor kleuters: wagon aan truck + sportmateriaal voor juf Eva
2200 euro voor lager: sport- en spelmateriaal (turnleerkracht bekijkt prioriteiten uit de verlanglijst)

Agendapunten plenum:
- Evaluatie 2e handsbeurs:
Vlot verlopen, werkgroep draaide goed, complementaire mensen.
Bedankt aan alle taartbakkers!
Verkopers erg tevreden.
1 bemerking: al kopers in de zaal voor de standhouders klaar waren met uitzetten. Te veel vrije in- en
uitloop. Neem systeem uit te denken naar volgend jaar toe.

-Werkgroep winterwandeling
eerste vergadering: maandag 17/12 om 20h15 bij Eva M, iedereen welkom

-Werkgroep jaarthema: Sport- en Spel
volgende vergadering, 21/1/2013, bij Hilde DN, iedereen welkom
Oproep naar vrijwilligers voor de werkgroep: Hilde DN, Tina DK, Nele V, Eva G, Veerle O, Els VD
Fitnessweek, week voor de winterwandeling:
Maandag 28/1 om 8h30: ochtendlijke stretchoefeningen, met instructrice (Liselot van Team
Adventure), helpende ouders welkom, duurt maar kwartiertje
Dinsdag, woensdag, donderdag: ochtendgym door juffen
Vrijdagnamiddag 1/2/2013 om 15h15 : afsluitend sportmoment voor kleuter en lager, door ORmensen (veel helpers welkom/nodig!)
Sportdag:
1 vrijdag voor kleuteronderwijs
1 vrijdag voor lager onderwijs
met workshops door OR, doorschuifsysteem
Inkleding
van slotdag, overgang kleuter-lager en lager-middelbaar

-Werkgroep verkeersveiligheid
Fluohesjes zijn uitgedeeld in eerste leerjaar en aan nieuwe leerlingen.

Fluo-actie gestart aan schoolpoort, volledige lijst zal doorgemaild worden naar de ganse OR
(eventueel nog extra vrijwilligers gezocht)
-Werkgroep redactie
Eerste boekje verschenen, mooi
maar helaas bij sommigen gekreukte pagina’s
en donkere foto’s…
Niet iedereen weet dat dit het boekje is van de ouderraad, afkorting ‘SHP’ niet bij alle ouders gekend,
titel blijkbaar niet duidelijk .
Voorpagina volgende keer met foto van op school.
Ideeënvoor een artikel rond het jaarthema? Ropeskipping, atletiek, karate, hockey, trampoline;
juffen geven concrete namen nog door.
Website: nog steeds virus op de website; daar wordt aan gewerkt
Er komt in januari een volledig vernieuwde website aan; Pieter Q werkt daar volop aan.

-Moederdagactie
(WG: Angie, Anneleen, Sofie H, Annick, Griet VdA)
Andere voorstel:
plastieken herbruikbare doos met wafeltjes, assortiment gekregen om te proeven
Voordelen: mooie doos, individueel verpakte koekjes, wel flink duurder in aankoop
Nadeel: winstmarge zal dalen als we de prijs betaalbaar willen houden
2 opties: vanillewafels en zachte chocoladewafels, aanbieden aan 6 euro per doos

Infopunt ouders


De klaaskoeken waren heel lekker: vorig jaar waren die van ons heel uitgedroogd, wat nu
helemaal niet het geval was.



Mijn kids vonden het Sint-gebeuren op school dit jaar geweldig; is erg rustig verlopen door
gefaseerde aanpak, eerst kleuters, dan eerste helft lager.



De kindjes van het eerste leerjaar die in de opvang blijven op school, mogen nu bij de
kleuters gaan spelen.
Pas na nieuwjaar gaan ze naar de studie.
Maar 3 kwartier studie voor 5 of 10 minuutjes huiswerk in het eerste leerjaar is toch lang?
Ze moeten zich in stilte bezighouden als hun huiswerk af is, tekenen, boekjes lezen...
Ze zitten al een ganse dag stil in de klas dus daarom de vraag als ze na nieuwjaar ook bij de
kleutertjes mogen gaan spelen.
Ofwel de keuze aan de ouders laten als ze hun kind naar de studie laten gaan of naar de
opvang bij de kleuters.
Of heeft de school daar niets over te beslissen en moet de vraag gesteld worden aan 't stad
Deinze die de opvang regelt?

Véronique heeft de vraag gesteld aan de opvangmensen op school.
Voorstel: als alle kinderen van eerste leerjaar klaar zijn, dan kunnen ze in 1 groep naar de
kleuters om te spelen.


Ik hoorde al veel positieve reacties ivm de Engelse lessen die de kinderen krijgen
Zowel van de ouders van onze kinderen als van ouders van andere scholen.
Misschien kunnen we dit eens bekijken of dit niet blijvend zou kunnen worden.
Op een speelse wijze leren de kinderen echt veel bij, misschien ook iets voor Frans laten
organiseren?
Zo hebben de kinderen op onze school misschien al een kleine voorsprong op andere
leeftijdgenootjes en dit op een speelse manier?
Het is niet de bedoeling dat kinderen hier huistaken of echt punten op krijgen het moet nog
altijd leuk blijven voor ALLE kindjes.
Het is maar een idee.
Initiatie Frans is in het verleden al geopperd. Knelpunt is dat als je start in 3de leerjaar, je dan
verplicht in het vierde leerjaar moet verderdoen.
Moet in team besproken worden en alle neuzen moeten in zelfde richting staan.
Belasting voor team en lespakket moet bekeken worden.
Voorlopig is er waarschijnlijk onvoldoende draagvlak bij het personeel.



Digitaal communicatiesysteem naar ouders? Wat en hoe loopt er momenteel?
School werkt via informat, slechts 30% van de ouders heeft aangegeven om communicatie via
mail te willen krijgen, dus nog 70% papieren versie… Er is dus nog een hoop bewustmaking
nodig. Of volgend schooljaar gewoon de vraag omgekeerd formuleren?
Wat? Maandelijkse nieuwsbrief en rekeningen
Gimme? Misschien ooit samenwerking met informat-systeem, dan is samenwerking wel een
optie.
Foto’s op de website: wat met klassen waar geen foto’s worden getrokken?
Sommige juffen komen er gewoon niet toe.
Zij vinden dat hun hoofdtaak is om pedagogisch bezig te zijn met de kinderen.
De juffen kunnen hier niet toe verplicht worden.



Klaslijsten:
blijft dubbel werk…
Kunnen de lijsten van de school niet doorgeven worden? Mits vragen van toestemming aan
ouders in september?
Véronique bekijkt

 Aan schoolpoort gaan verhalen dat de koeken van jongste lagere schoolkinderen worden
afgepakt door de grotere.
Véronique bevraagt

 Trapje (niveauverschil) op kleuterspeelplaats. Niet te gevaarlijk? Sommige mama’s
zagen al kleine kleutertjes vallen.
Rubberen tegels onderaan leggen??

Infopunt school


Resultaten van de tevredenheidsenquête van vorig jaar zijn in te kijken op de website.
Zeer positieve waarderingen, maar respons daalt keer op keer (62,99 % heeft geantwoord).
94% van de respondenten is tevreden over de school.
Pluimen en werkpunten zijn geformuleerd.
De pijlen zijn acties die zullen aangepakt worden of die al lopende zijn.
Tegen volgende OR-vergadering eens doornemen via de webstek en feedback formuleren
tegen de volgende vergadering.



Verwarmingsketel lagere school stuk. Momenteel plaatsing nieuwe ketel. Noodketel
geplaatst, wat wel dure kost zal zijn.
Aanbesteding nieuwe sanitaire blok voorlopig even uitgesteld.



Er is nog appelsap van de appels uit de schooltuin. 3 euro per fles, op het secretariaat.
(statiegeld van 50 cent kan je recuperen)



Aandachtspunten personeel:
Kleuteronderwijs: handelingsgericht werken
Lager onderwijs: evalueren en rapporteren



Octopusplan:
respons van 94 ouders, dit zorgde voor 57 knelpunten rondom de school
werden gegroepeerd tot 35 aandachtspunten
nu voorstellen richting stadsbestuur en zelf zaken aanpakken, via personeelsvergadering
zullen prioriteiten bepaald worden
samenvatting is door Véronique doorgemaild
misschien kan er vanuit de OR ook actie ondernomen worden?

Varia
-Nieuwjaarsreceptie: vrijdag 11 januari om 19h (met OR en leerkrachten en partners):
Voorstel van Julie: mobiele frituur en hapjes, Julie vraag prijs (zowel frituurfood als gezonde hapjes)
Als de gezonde hapjes niet kunnen via de mobiele frituur, dan zorgt Nele voor konijnenvoer
School zorgt voor drank

-Volgende vergaderingen:
Donderdag 17 januari
Maandag 4 maart

