Vergadering ouderraad 04/03/2013
Aanwezig:
juf Véronique, Isabelle, juf Ilse, Bart, Nele, Tina, Hilde, Sofie H, Lidy, Goedele, Sofie L, juf Charlotte, Eva G,
Eva M
Verontschuldigd:
Julie, Els, Laurence, Annick, Veerle, Caroline, Rebecca, Tineke, Anneleen, Griet VdA, Griet V

Goedkeuren verslag vorige vergadering
Gelezen en goedgekeurd.

Agenda
Activiteiten en werkgroepen:
‐Evaluatie winterwandeling
Zeer geslaagd en goed georganiseerd. Proficiat aan de werkgroep!
Leuk bij Team Adventure.
Veel kleuters, volgend jaar bijvoorbeeld sporenzoektocht, meer op kleutermaat.
Misschien wat te duur, maar toch veel deelnemers.
Voor herhaling vatbaar.
‐Werkgroep jaarthema
Fitweek :
Zeer geslaagd, kinderen erg enthousiast.
Bundel en CD waren schitterend.
Herhalen in de lente/voorjaar? Ja, er is animo voor en al het materiaal is voorhanden.
Sportdagen :
kleuters 24 mei, lagere school 14 juni (Is er nog mogelijkheid om dit te verplaatsen naar de laatste
schoolweek? Waarschijnlijk niet. Werkgroep bekijkt het nog)
Doorschuifsysteem, per klas bij de kleuters en per jaar in lager
Verschillende activiteiten:
kleuters: dans, hindernissenparcours, evenwicht, coördinatie, blokken bouwen, kinderyoga, balspelen,
springkasteel, in Palaestra
voor het lager: rope‐skipping, volksspelen, judo, Paralympics, speerwerpen, yoga
Extra’tjes: dansje vd fitweek als start en afsluiter, fruitstandje, misschien waterstand via Waterlink (Nele
informeert), gezonde brooddoos en ‘alleen water‐dag’ (wordt nog verder bekeken en uitgewerkt)
Er zijn nog veel helpende handen nodig, op die 2 dagen, van OR en ouders, grootouders, sympathisanten.
Een warme oproep, aan jezelf en je netwerk!
Volgend jaar budget in het begin vh schooljaar voorzien voor zo’n activiteit.
Voorstel voor dit jaar: opbrengst vd winterwandeling gebruiken voor sportdag.

SABAM: school betaalt forfait op jaarbasis, waarvoor dank
‐Werkgroep verkeersveiligheid
Fluo‐actie is gedaan : weinig animo bij de leerlingen/ouders, steeds dezelfden met fluo.
L1b is de grote winnaar.
Volgend jaar eventueel de werking van de werkgroep uitbreiden, niet enkel de fluo‐actie. Bvb eens samen
zitten met de wijkagente om de verkeerssituatie rond de school te bekijken en te kijken wat we kunnen
doen. De werkgroep kan misschien ook aangevuld worden met leerkrachten die hier aan willen
meewerken?
Ook de werkpunten vanuit het Octopusplan kunnen meegenomen worden dan.
‐Werkgroep redactie
*Nieuwsbrief wordt deze week uitgedeeld. Nele haalt af op donderdag. Johanna verdeelt in de klasvakjes.
Proficiat aan de hele werkgroep redactie.
De volgende nieuwsbrief is pas in juni gepland. Tussendoor misschien wel een korte nieuwsflash met
aankondiging van alle activiteiten die er nog aankomen, evt. via mail.
*website : de nieuwe website is er en zou door iedereen leesbaar moeten zijn. Proficiat en dankjewel aan
Pieter voor het format en de lay‐out en aan Eva G voor de teksten!
*andere :
Infofolder vd OR: herwerken tegen volgend schooljaar
Grote banner van de ouderraad laten maken; interessant voor de zichtbaarheid van de OR – cfr
fitweek/winterwandeling/… : Eva M kijkt eens na waar we dit kunnen laten maken.
‐Werkgroep Moederdagactie
WG vergaderde, nieuwe brief is opgemaakt
Fairtrade wafels in herbruikbare box
Levering op dinsdag 7 mei, klaarzetten/afhalen om 19h30, meegeven op woensdag 8 mei.
Brief gaat mee in de boekentassen net voor paasvakantie .
Hoeveel moeten we vragen voor de pakketten ? 7 euro per box
‐Werkgroep Klusjesdag
Volgende werken worden gepland: schilderen schoolpoort, panelen aan de schoolpoort vervangen, stippen
op de kleuterspeelplaats, voetbalgoals schilderen, palen basket schilderen, deur klassen L3 en L4
schilderen, gang lagere school schilderen.
Voor de gang van de lagere school laten we de leerlingenraad een thema kiezen.
Bord met krijtverf aan de buitenzijde van de school?
Er komen 22 leerkrachten helpen. Wie komt er van de ouderraad? We zoeken zoveel mogelijk helpende
handen.
Oproep naar de andere ouders via een brief. We werken met inschrijvingen.
’s Middags wordt er een hapje en drankje voorzien.
Kosten : helft OR, helft school

‐Werkgroep Vaderdagactie
Werkgroep moet uitbreiden en van start gaan: Julie F, Isabelle, Bart, Laurence, Eva M, Steven?
Voor deze werkgroep zoeken we nog helpers! Wie?
Sponsoring in natura: kan iedereen zijn netwerk eens aanspreken, voor ongeveer 400 ontbijtpaketten,
niet alleen voeding, maar ook tijdschriften, extra’tjes, … De werkgroep mailt een lijst door van huidige
sponsors (zodat die geen 2 keer worden aangesproken of zodat we bvb niet 2 x hetzelfde hebben).
Sponsoring op bijgevoegd papier in de ontbijtdoos: 30 euro/hokje. Als je iemand kent, mag je de gegevens
doormailen naar Bart.
Max afstand voor uitrijden paketten aangeven op de brief. Prijs evt wat opslaan, verenigingen in de
omgeving vragen meer. Optie aanbellen of niet op formulier. Afleveren pakketten kan ook gerust alleen
gebeuren in bepaalde straten.
Veel helpers nodig op zaterdag 8 juni en op zondag 9 juni

Infopunt ouders:




Is het mogelijk om wat info te geven ivm de werken aan het sanitair blok? Is er al zicht op de timing?
Worden er in het nieuw sanitair blok meer toiletten voor meisjes voorzien? Voor lagere schoolkinderen zijn er momenteel weinig meisjestoiletten (2?) en de wachttijden zijn blijkbaar erg lang.
Momenteel planningsfase. Berging naast de keuken wordt sanitair met 8 nieuwe toiletten (3 grote +
5 kleutertoiletten + 1 luiertafel + warm water). Huidige WC’s worden berging. Misschien nieuw afdak
aan de schoolpoort en aan de kleuterafdeling, afhankelijk van budget. Schoolpoort schuift meer naar
binnen in de school.
Timing: subsidiëring duurt ongeveer 5 maanden na de indiening van het afgewerkte dossier. Is dus
niet meer voor dit schooljaar.
Daarnaast wordt bekeken om op korte termijn septische kleutertoiletjes te voorzien in de
containerklas. (vanaf paasvakantie)
Eetfestijn: verdeling tussen de inschrijvingen op zaterdag en zondag: is er een evenwicht? Ik heb het
gevoel heb dat de meeste mensen op zondag komen en de reden is vaak dat ze zaterdagavond 19u
te laat vinden om met de kinderen (vooral dan kleuters) nog te komen. Misschien kan het een
oplossing zijn om het eetfestijn op zaterdagavond vroeger te plannen, dan denk ik dat er een betere
spreiding zal zijn. Maar als er geen probleem is, dan heb ik niets gezegd 

Traiteur kan vanaf 18h, vervroegen kan eventueel. School bekijkt dit voor volgend jaar.
Dit jaar 190 personen op zaterdag, 390 op zondag.
Is vlot verlopen.






Ik wil geen zinloze discussie openen, maar betreffende de traiteur, maandag macaroni, dinsdag
lasagne?!? 'k Hoop dat die combinatie éénmalig is...
Deze feedback is al doorgegeven aan de traiteur.
Lestijden: ik hoorde dat niet alle kinderen op hun geplande instapdag gestart zijn, waardoor het extra
peuterklasje pas later van start kan gaan. Is het mogelijk om het verhaal wat toe te lichten, zodat we
correcte info kunnen overbriefen naar andere ouders?
Planning was om na krokus peuterklas te starten.
5 kinderen niet opgedaagd, toch naar andere school…
7 kinderen die voorzien waren om te starten na krokus, konden eigenlijk pas starten na Pasen;
geboortedatum niet helemaal correct ingepland.
Nieuwe regel ivm gymlestijden.
Juf Jolien heeft momenteel 8 lestijden. Die worden gebruikt om bij te springen
(binnenklasdifferiëntie) bij juf Véronique. Juf Sylvie springt bij in de andere 2 PK1 klassen.
Na Pasen zouden er 11 extra kindjes starten, dan zijn er lestijden genoeg om een aparte klas te
starten.
Veel pluimen voor de nieuwsbrief die in aantocht is! Ook voor de artikels vanuit de klassen.



Jongerengids voor 12 jarigen, is dat iets wat op school zal uitgedeeld worden? Was vandaag ih
nieuws.
Véronique informeert.



Paaltje aan kerkplein is niet teruggeplaatst na het snoeien.
Véronique vraagt na bij het stad.
Er is binnen de OR ook vraag om een paaltje te plaatsen aan de andere kant vh kerkplein, zodat het
plein autovrij en dus veiliger en kindvriendelijker wordt. Zal via het stadsbestuur moeten. Eva G
maakt brief op.

Infopunt school :
Grootouderfeest kleuters (27 maart): helpers gezocht (Nele, Lidy, Angie, Eva G, Eva M, Hilde, wie nog?)
Afrekening nieuwjaarsreceptie. School betaalt dranken. Frietjes en hapjes moeten nog verrekend worden
met aanwezigen. Bart rekent uit wat de prijs is pp.
Tweedehandsbeurs eens in het voorjaar? We doen het najaar omdat er in het voorjaar verschillende
andere beurzen plaatsvinden in en rond Deinze. Bovendien hebben we in het voorjaar vele andere
activiteiten.

Varia
‐ fietstocht : 22/06, wil iemand hier zijn schouders onder steken?
‐ tevredenheidsenquête : is nog steeds niet te vinden op de website van school. Véronique stuurt
ze door en we lezen ze tegen de volgende vergadering om feedback te geven
‐ schoolraad: komt samen op maandag 18 maart, voor het laatst in de huidige samenstelling.
Daarna verkiezingen. 2 mensen van lokale gemeenschap, 2 ouders en 2 leerkrachten. Mandaat
voor 4 jaar. 3 vergaderingen per schooljaar. Voorwaarde om te zetelen: lid zijn/worden van
ouderraad. Er wordt een brief meegegeven naar alle ouders. Nadenken over doorstroming van
info vanuit en naar schoolraad.
‐ NOBO: recent algemene vergadering geweest, Véronique en Annelies gingen ernaartoe.
Nobo zou boekje uitgeven rond ‘daguitstappen met kinderen’, waarin culturele aanbod rond de
scholen zou gepromoot worden.
Misschien gratis circusvoorstelling voor alle kinderen. Niet echt een duurzame investering.
Véronique deed voorstel om te investeren in spelkoffers, maar dit voorstel werd (voorlopig) niet
opgepikt.
‐ huishoudelijk reglement : volgende vergadering te bespreken
‐ leren leren 2014: ‘t is onze beurt om te organiseren/ betalen; de spreker is vastgelegd op
22/1/2014, mag bevestigd worden (Eva M)
‐ voorstel Angie:
info‐avond over Mindfull opvoeden, door Véronique Benoit, naar ouders en leerkrachten toe,
duurt anderhalf uur, 175 euro.
Is dit een idee om volgend jaar aan te bieden als info‐avond vanuit de ouderraad?
Als oudercafé bijvoorbeeld, activiteit voor onze ouders en voor het schoolpersoneel.
In het najaar.

‐ ontslag Leen De Wilde: bedankt Leen voor de vele jaren en de grote inzet!
‐ Volgende vergadering: 18/04/2013 20h

