Vergadering ouderraad 17/01/2013
Aanwezig: Hilde, juf Charlotte, Griet VdA, Lies, Rebecca, Annick, Anneleen, Caroline, Laurence, juf
Véronique, Eva G, Sofie H, Eva M, Lidy, Griet Ve
Verontschuldigd: juf Ilse, Tineke, Angie, Julie, Isabelle, Tina, Steven, Sofie L, Nele, Veerle, Christel, Goedele

Goedkeuren verslag vorige vergadering
Datum van deze vergadering was niet overal gelijk gecommuniceerd… Aandachtspunt!
Fitweek: Sabamtarief is nog niet vergeleken op jaarbasis of op activiteitsbasis. Marjolein van het
secretariaat bekijkt dit snel.
Ondertussen is dit bekeken. Als het enkel over het schoolfeest, het eetfestijn en de Kaas-en Breugel gaat is
een jaartarief niet interessanter. Als er natuurlijk steeds meer activiteiten zijn met muziek, dan wel. Te
beslissen bij de nieuwe jaarplanning voor volgend jaar??
Tevredenheidsenquête: niemand vond ze terug op de website van de school. Véronique mailt nog waar ze
precies staat. Dit puntje wordt opgenomen in de agenda van de volgende vergadering. Kan iedereen tegen
dan de enquête eens doornemen?

Agenda
Activiteiten en werkgroepen:
- Evaluatie nieuwjaarsreceptie
Goede reacties (plezant, aangenaam,….)
Enige probleem was de afwas: altijd dezelfde mensen die staan te werken.
Mogelijke oplossing: evt. konden we aan Christof vragen om wat langer te blijven en mee te helpen met
afwas e.d. of we zoeken bv. 2 jonge helpers. Volgend jaar moeten we dit beter bekijken.
‘Doe’-ouders waren niet uitgenodigd. Aandachtspuntje voor volgend jaar.
Laatste donderdag van de kerstvakantie is de uitnodigingsmail doorgestuurd: verschillende mensen hebben
deze niet gekregen. Véronique kijkt dit nog even na, leden kijken nog eens bij hun spam.
Ideetje voor volgend jaar: pizzakraam
Véronique vond de verrassing super 
-Werkgroep verkeersveiligheid
De fluo-actie loopt. Er is regelmatig controle voor de fluohesjes.
Eind december is de uitslag in de klassen rondgegaan. Klas van juf Caroline was de winnaar.
5e en 6e leerjaar zijn blijkbaar moeilijker te motiveren.
Vooral 1e leerjaar is goed te motiveren: misschien omdat ze een hesje gekregen hebben dit schooljaar?
Lidy heeft nog fluovlaggetjes liggen: deze kunnen gebruikt worden voor de kleuters of voor families. De
werkgroep bekijkt dit.
Actie loopt tot en met februari. Eventueel wordt er nog een fluo-dag georganiseerd.

De wijkagent (Annelies Cornelis) heeft boetes uitgeschreven voor parkeren op het zebrapad. Zij zal
regelmatig controleren rond onze schoolomgeving. Aan de zijkant van de straat parkeren, kan niet beboet
worden.
De wijkagent kan zeker mee nadenken over verbeteren van verkeersveiligheid aan de schoolpoort. Volgend
schooljaar hier misschien iets mee doen.
-Werkgroep jaarthema
Fitweek binnen anderhalve week (28 januari – 1 februari). Aankondiging gebeurde met een flyer .
Er zijn nog mensen nodig op maandagmorgen of vrijdagavond om mee te komen doen met het
beweegmoment.
Regenplan op maandagmorgen: in turnzaal ;kleuters en lager apart
Sport en spel voor kleuter: op vrijdag 24 of 31 mei (voorlopig staat er nog niets op de agenda – juf Charlotte
vraagt nog eens na bij haar collega’s wat het beste past)
Sport en spel voor lager: op vrijdag 14 juni
-Werkgroep redactie
Volgende nieuwsbrief eind februari.
Eva G geeft door aan de juffen tegen wanneer klasverslagjes binnen moet zijn. (PK, L2, L4)
Nieuwe Website is bijna klaar.
Oude website: al 3 maanden is er geen virus meer. Nu moet de site nog herkend worden als ‘veilig’.
-Werkgroep winterwandeling
Zaterdag 2 februari
Vertrek: vrij tussen 16h30 en 18h00
Afstand: + 5 km, buggy- en kinderproof
Halverwege: overdekte plaats voor soep en activiteit (afhankelijk van het weer)
Op school: 2 pannenkoeken met fillierskoffie of chocomelk
Als het regent, gaat de wandeling gewoon door.
Oproep voor vuurmanden: Laurence heeft er 2 (heeft wel geen grondplaat); nog eens navragen bij Steven.
Oproep voor hout: wie heeft er nog wat hout voor in de vuurmanden?
Als er mensen zijn die het niet zien zitten om te wandelen, zijn deze zeker welkom op de school voor een
pannenkoek en een gezellig samenzijn.
Eva M mailt nog een lijstje door voor helpers. Het is zeker mogelijk om zelf eerst de wandeling te doen en
nadien op school nog mee te helpen met de drank bvb.
Fluohesjes (kleutermaat) zijn er op school (voor mensen die deze niet meehebben)
Eva laat nog weten aan de politie dat er hier een wandeling in de buurt is.

-Werkgroep Moederdagactie
Eerste vergadering werkgroep eind februari. Dan wordt de brief herwerkt en de taken verdeeld.
Er is gekozen voor de herbruikbare box met wafeltjes, verkoopprijs 6 euro.

-Werkgroep Klusjesdag
Wie? Juf Charlotte, Laurence, Lies, Eva M, Eva G
Klusjesdag 20 april

-Werkgroep Vaderdagactie
Wie? Julie F, Isabelle, Steven?, Bart?, Laurence, … (we hebben zeker nog mensen nodig voor deze
werkgroep!)
Zondag 9 juni
Dag vooraf worden de pakketten gevuld; op zondag worden de verse zaken erbij gestoken en moeten ze
rondgebracht worden. Voor beide dagen hebben we veel hulp nodig.

-Afscheid 6de leerjaar
Ouders van zesdeklassers zullen zelf initiatief nemen.
Is er eventueel een mogelijkheid om een jaarlijkse financiële bijdrage vanuit de OR te voorzien hiervoor?
Receptie van de proclamatie wordt al gesponsord door de OR. Het is moeilijk om voor 1 leerjaar verder nog
iets speciaals te doen.

-Werkingssubsidie OR
Mail van het stadsbestuur gekregen: er kan een werkingssubsidie uitgekeerd worden aan de OR (max 250
euro). Eva’s doen de aanvraag.

-Huishoudelijk reglement OR
Huishoudelijk reglement is al een paar jaar niet meer geüpdatet.
Dit moet door de hele OR goedgekeurd worden. Véronique heeft een model doorgestuurd.
Dit wordt aangepast naar onze huidige werking. Eva G vraagt bij An V het oude reglement op.
Eva M maakt een voorstel op en mailt dit door.
-NOBO
Algemene vergadering op dinsdag 5/2/2013 om 19h in de kelder van de bibliotheek.
Annelies Z gaat hier naartoe.

Infopunt ouders:
•

Proefproject om de kleuters bij koud weer binnen te laten spelen: kunnen we daar een beetje
uitleg over krijgen?
Uit noodzaak gevraagd aan ouders wie kan helpen om kinderen over de middag binnen te houden;
er zijn te veel kinderen om ze op 1 plek beschut te laten spelen.
K3 na eten half uur buiten op grote speelplaats
K2 speelt in de turnzaal
PK blijft in de kleutergang spelen
Na half uur wisselt K2 en K3.
Er is een leerkracht in turnzaal, kinderverzorgster in gang + helpende ouders.
Voorlopig hebben 7 mama’s zich opgegeven om bij te springen.
Als er nog mensen tussen 12h en 13h20 kunnen komen helpen, zijn die erg welkom.
Tot op heden zijn er elke middag 2 mama’s geweest en daardoor verloopt alles heel wat rustiger.
De dag voordien mailt Véronique naar de mensen die zich opgegeven hebben.
Ook enkele leerlingen uit 5 en 6 helpen assisteren op de speelplaats bij het toezicht.
Voor de kleinste kleuters wordt er gevraagd of er nog wat speel goed kan voorzien worden.
Vb. pittenzakje, zachte balletjes, ….
Voorstel: Na belteken kleinste kleuters al naar de klas laten gaan om in de kring te zitten. Dan
wordt de gang ontruimd voor de ander kleuters.

•

Sommige ouders het vinden het jammer dat er nog geen oudercontact is geweest voor de kleuters.
Vorige jaren was er reeds een oudercontact in november.
De ouders die de kinderen zelf niet kunnen afhalen aan de klas, hebben nog niet echt een contact
gehad met de kleuterjuf en het schooljaar is nu toch halfweg. Er is wel het heen- en weerschriftje
maar de ene juf is de andere niet natuurlijk.
Vandaag werd een brief meegegeven voor het oudercontact. Er is bewust gekozen om pas
oudercontact in januari te plannen omdat de juffen tegen dan al een beter zicht hebben op de
kinderen. In november was er wel mogelijkheid tot een oudercontact op specifieke vraag.
In het lager zijn er leerkrachten die later oudercontact plannen omdat ze de gegevens van het
leerlingvolgsysteem mee kunnen opnemen. Het oudercontact van het 6e leerjaar wordt zeker
geprogrammeerd voor de opendeurdagen van de middelbare scholen.

•

K12-klas: er leeft bij sommige ouders bezorgdheid over de invulling voor de tweede kleuterklassers.
Dit word best met de juffen zelf besproken, het is niet de bedoeling van de ouderraad om de
werking van een bepaalde klas te bespreken of individuele cases te aan te kaarten. Daarvoor is
direct contact met de betrokken leerkracht aangewezen.
De school vult aan dat elke leerkracht bekwaam opgeleid is en de pedagogische kwaliteiten heeft
om een goede werking in de klas te voorzien. Uiteraard zijn er verschillen tussen klassen. Elke juf
legt eigen accenten. Maar de kwaliteit en het niveau van de werking is in elke klas gegarandeerd.

•

In de kalender staat er op woensdag 27 maart: grootouderfeest voor de kleuters. Klopt die datum
nog steeds en is dit voor alle kleuters?
De datum klopt maar mogelijk worden er 2 voormiddagen georganiseerd aangezien er zoveel
kleuters zijn (en dus ook zeer veel grootouders). Kleuterjuffen bekijken dit nog en geven dit zo snel
mogelijk door.
Mama of papa-dag dit jaar? De kleuterjuffen weten dit nog niet, dit moet nog bekeken worden.

•

•

•

Ijsvrij maken van het voetpadgedeelte van de schoolparking.
De vraag is aan de veiligheidscoördinator gesteld: het is niet mogelijk om de hele zone voor de
school te strooien. Met het strooikarretje lukt dit niet en er is te weinig zout. Er wordt verder
bekeken hoe dit mogelijk kan gemaakt worden. Het pad is privé en wordt niet meegenomen door
de strooidiensten van het stad. De toegang tot de grote poort, de kleuterpoort en de ingang aan
het secretariaat werden wel sneeuwvrij gemaakt, net als een pad over de kleuterspeelplaats.
Elk jaar als het sneeuwt – vriest, wordt de straat van de school vergeten door de strooidiensten.
Staat het wel op de strooiroute? (vorig jaar wel- dit jaar blijkbaar niet meer) Ze werd nu pas
gestrooid na 2 dagen sneeuwval, op uitdrukkelijke vraag van Véronique.

Infopunt school :
Zoektocht naar iemand voor de keuken of de opvang over de middag: contract als arbeider
voor 1 uur per dag van 12 h tot 13 h (4 uur per week). Coördinaten van eventuele
kandidaten mogen steeds doorgegeven worden aan Véronique.

Energiezuinige school: project opgestart in december via de leerlingenraad met een ehbekoffer (eerste hulp bij energie). De leerlingen hebben lucht, licht, energie…. gemeten in de
klas + aandachtspunten opgesteld. De aangestelde kinderen gaan op zoek naar
mogelijkheden tot energiebezuiniging. Elke maand staat een ander item in de picture: deze
maand is licht het actiepunt (vb. geen licht als er niemand in de klas is). Er komt ook nog
iemand van buitenaf kijken naar mogelijke energiebezuiniging op school.

Varia
-Mails : reply to all
Om te voorkomen dat onze mailboxen oververhit geraken, wordt er gevraagd om enkel te replyen naar de
persoon voor wie het bestemd is en dus niet “reply to all”. De verzender van de mail kan evt in mail
aangeven om naar verzender alleen te antwoorden. Voor beurtrollen, enkel naar verantwoordelijke
terugmailen.
-Agenda voorjaar:
23/1: 19h: leren leren in school Vinkt (uitnodiging is meegegeven aan 5e en 6e leerjaar, leerkrachten gaan er
naar toe, volgend schooljaar is het opnieuw aan ons om dit te organiseren, datum wordt snel na 23/1
vastgelegd)
25/1: pedagogische studiedag
28/1 tem1/2: fitweek (startmoment maandagmorgen 8h30, slotmoment vrijdag 15h15)

2/2: 16h30: winterwandeling
2-3/3: eetfestijn (ouderraad is van harte uitgenodigd om te komen eten!)
20/4: klusjesdag
28/4: eerste communie om 10h30, nadien is er een receptie op school voor de ouders en communicanten,
deze wordt georganiseerd door de OR. Komen helpen : Eva G, Lidy, Anneleen, Eva M, (Laurence),
(Caroline). We hebben hier zeker nog hulp nodig, maar op de vergadering heeft bijna iedereen een
communicant…
11/5: plechtige communie om 14h30
12/5: Moederdag
24 of 31/5 : sport en spel-dag voor de kleuters
9/6: vaderdag
14/6 : sport en spel-dag voor LO
22/6: fietstocht + bbq (fietstocht wordt bekeken op volgende OR)
30/6: laatste schooldag (OR laat de kleuters 3e letterlijk springen naar de grote speelplaats)

De Eva’s nodigen de hele OR (met partner en kinderen) uit voor een ontspannende activiteit. Meer info
volgt nog. Datum : keuze tussen zo 24/3 en zo 26/5. Eva G stuurt een doodle rond.

-Steven C bedankt iedereen van de OR voor de cadeaubon.

-Volgende vergaderingen:

Maandag 4/03/2013
Donderdag 18/04/2013

