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- Uren naschoolse opvang: start aanrekenen in Astene later dan op onze school?
Véronique vroeg na, ook in Astene start de betaling officeel om 15h45 op do en vrij; staat ook zo in
het huishoudelijk reglement van de Duizendpoot.
2. Nieuws van Or-leden
Nieuwe geïnteresseerde ouders kunnen op om het even welk moment instappen. Men hoeft niet te
wachten tot september. Ook eenmalig een vergadering bijwonen kan gerust.
Alle verslagen staan ter inzage op de website van de school en op de webstek van de OR. Wij streven
naar een open karakter van de ouderraad.
3. Kinderopvang: LOK / IBO / Duizendpoot
In de aanloop naar de vergadering was er heel wat mailverkeer.
In februari werden door het College van Burgemeester en Schepenen nieuwe voorstellen gedaan
voor de naschoolse opvang.
Op 28/2 verscheen hierover een kort persbericht en toen ging de bal aan het rollen.
* Op woensdagnamiddag zal er op het SHP nog opvang zijn tot 13h. De namiddagopvang wordt hier
geschrapt. Er is wel een alternatief: de kinderen die nu vast de woensdagmiddagopvang gebruikten,
kunnen in de Brieltuin terecht, want daar is op woensdagnamiddag capaciteit over.
* Op maandag, dinsdag en donderdag zullen de kinderen vanaf het derde leerjaar naschools in de
binnenschoolse opvang moeten blijven. Tussen 17h30 en 18h zullen de restrende kinderen die nu
vast de Brieltuin gebruiken naar de Brieltuin kunnen overstappen.
Deze regeling zorgt voor heel wat bedenkingen, zowel inhoudelijke als praktische.
De LOK-vergadering van 11/3 bracht weinig duidelijkheid over de praktische kant, maar maakte
wel duidelijk dat er aan het inhoudelijke voorstel weinig of niks kan veranderd worden.
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* Er zou een project nieuwbouw zijn voor de kinderopvang. Er worden hierrond veel vragen gesteld.
Kan er ondertussen geen container bijkomen? Hoe lang zal dit duren alvorens dat er begonnen zou
kunnen worden?
* Praktische vragen rondom de inschrijvingen: moeten onze kinderen dan altijd ingeschreven
worden in de Brieltuin? Wat als je de kinderen om kwart voor zes al kan halen in de naschoolse
opvang? Hoe zal dit geregeld worden?
*Kinderen van het Erasmus kunnen niet naar Brieltuin Centrum want anders wordt Brieltuin
Petegem exclusief voor 1 net en dat mag niet.
Over de binnenschoolse opvang zijn er heel wat bedenkingen.
*Kan de infrastructuur van de school de extra hoeveelheid kinderen in de binnenschoolse opvang
aan? De school krijgt hun onkosten ook niet helemaal vergoed (verwarming), onkosten aan
materiaal (er is niet altijd genoeg respect voor het materiaal-er gaat veel stuk).
Er is naar de school toe niks van communicatie gebruikt. Er is enkel gemeld geweest dat er geen
woensdagnamiddagopvang meer zal zijn.
* Zal er meer personeel voorzien worden voor de binnenschoolse opvang (er zullen heel wat
kinderen bijkomen)? Men heeft beloofd dat dit snel zou kunnen gebeuren.
*Principe binnenschoolse opvang: kwartier buiten spelen, nadien naar de eetzaal. Dan moeten ze 3
kwartier stilzitten. Kinderen van het eerste leerjaar sluiten vanaf nieuwjaar aan bij de stille studie.
We vinden het jammer dat er niet meer differentiatie is:
Eventueel per graad opsplitsen, elk in een lokaal? Er zijn hier geen lokalen die hiervoor kunnen
gebruikt worden…
* Aan kwaliteit begeleiders wordt gewerkt, zegt het stadsbestuur.
Bij de OR leeft de vraag wat de opleiding van de begeleiders is?
*Verschillen in financiële tarieven: er wordt niet ingegaan op korting 2e kind in de binnenschoolse
opvang. Men ging dit nog eens nakijken. Kan de afrekening op 1 factuur gebeuren?
De LOK-vergadering leverde wel het voorstel op om een werkgroep te maken vanuit de ouders die
feedback kan geven om de kwaliteit vd Duizendpoot te verbeteren.
Wie heeft interesse in de WG: Anneleen, Goedele, Angie, Greet + best aan te vullen met iemand die
nu de Duizendpoot gebruikt (Els VD? Sofie H?)
Wat doen we nu?
We zetten nog eens onze bezorgdheden op papier naar het schepencollege.
Ook de lokale media wordt aangeschreven in aanloop naar de gemeenteraad.
Anneleen geeft een aanzet.
Er zijn nog steeds ouders die van niks weten. Het stadsbestuur zal pas communiceren als de
beslissing helemaal rond is.
In de OR zijn de meningen verdeeld, op de vergadering heeft de mening dat dit niet onze taak is het
overwicht.
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Na de vergadering geven een heel aantal mensen aan dat we toch beter communiceren naar alle
ouders van de school, wat ondertussen ook gebeurde.
4. Financiën stavaza
Geen veranderingen 
5. WG klusjesdag 26/4
De grote werken:
gang kleuterafdeling schilderen, 2de couche schoolpoort, panelen jaarthema bevestigen, prikborden
lagere school aankleden met stof.
Kleuterjuffen werken aan een kleurenconsensus voor hun gang .
Er zouden trespapanelen op het onderste deel van de muren komen.
Een kunstschilder zou iets schilderen op de muur over de klas van juf Priscilla en dit 2 meter te laten
doorlopen aan de andere kant (hierover wordt nog onderhandeld).
Stof rond de prikborden: Véronique heeft nagevraagd of dit kan inzake brandveiligheid, maar de
desbetreffende stof moet bekeken worden.
Er wordt aan iedereen gevraagd om een eigen verfborstel, verfrol mee te brengen.
Laurence maakt een brief voor de ouders (oproep om te komen helpen - meegeven week voor de
vakantie).
Eva bestelt eten.
6. Jaarthema
Volgende ster: thema creativiteit:
Panelen die vorig jaar werden aangekocht, zullen worden beschilderd door de kinderen.
De inhoud zal focussen op de evolutie van de kindtekening.
Borden worden in een felle ondergrond geschilderd (kleuren van de schoolpoort)
Beloning = fitweek (in de week van 12 mei)
Volgende activiteit: laatste schooldag (halve dag op vrijdag 27 juni)
Aan de derde kleuters zal een brief worden meegegeven in de laatste schoolweek mbt de praktische
afspraken voor het eerste leerjaar.
7. Redactie
De nieuwsbrief is opgemaakt en zit binnen bij de drukkerij. Vrijdag mag hij afgehaald en verdeeld
worden. Laurence en Julie zullen dit doen.
In juni komt de laatste nieuwsbrief uit. Alle resterende klaspagina’s krijgen daarin een plaats. Nele P
zorgt voor de artikels rond het jaarthema.
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Website: wordt goed bijgehouden.
De foto’s die voorbijschuiven op de startpagina zijn wel al heel lang dezelfde (winterwandeling en
fitweek vorig jaar). Pieter, kan dit aangepast worden?
Eva vraagt de overplaatsing van de webhosting na bij Pieter.
8. Opstart WG vaderdag
Wie? Julie, Bart, Lidy, Nele V, Eva, Laurence, Isabelle?, Anneleen
Er mogen nog mensen de werkgroep vervoegen; dit is een werkgroep met nogal wat workload.
De werkgroep komt asap een eerste keer samen.
De dag voordien en de dag zelf is er veel volk nodig.
9. Opstart WG moederdag
Wie? Angie- Griet VdA- Rebecca- Annick
De herbruikbare boxen blijven behouden.
De verkoopprijs zal ook dezelfde zijn als vorig jaar.
Het assortiment wordt uitgebreid met kempische galetten zonder/met chocolade en suikerwafels.
Levering op dinsdag 6 mei- afhaalmoment op dinsdagavond wordt geschrapt – afhaalmoment op
woensdagochtend 7 mei blijft. De pakketten die ’s morgens niet afgehaald zijn, worden
woensdagmiddag meegegeven met de kinderen.
Kort voor de paasvakantie gaat de bestelbrief mee met de kinderen.
10. Infopunt ouders








Het is mij niet duidelijk om hoe laat het poortje aan de achterkant vd school (kant Palaestra) ’s
morgens opengaat. Kan dat nog eens gecommuniceerd worden?
Het poortje gaat open om 8 uur, als de leerkracht het toezicht overneemt van de voorschoolse
opvang. Om 8h30, als de bel gaat, wordt het poortje gesloten. Véronique communiceert dit nog
eens naar alle ouders via de maandelijkse nieuwsbrief van de school.
Mag de werkgroep schooltuin die schooljaar nog in actie komen?
Momenteel is dit geen prioriteit: er is geen tijd, noch financiële ruimte voor.
Er staan sinds kort nadars langs het grasplein aan de kant van de kleuters. Dit stuk gras wordt
bijgezaaid. Er komt op termijn een afsluiting met een poortje zodat de kinderen niet op het gras
kunnen als het bijvoorbeeld regent.
Handdoeken: zou het een goed idee zijn om met de OR een wasmachine en droogkast
financieren? (Waar kan deze geplaatst worden? Wie doet er dan de was? Is dit realistisch?
Is dit dan om 1 keer per week te gebruiken? Of kan de machine voor meer zaken gebruikt
worden?
Laurence vraagt prijzen op voor een wasmachine, droogkast, drankfrigo bij Media Markt.
Volgende vergadering wordt dit verder besproken.
De kinderen vonden de carnavalsweek heel fijn!

11. Infopunt school
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12. Varia
 Schoolraad op 18 maart: Lies en Hilde zullen aanwezig zijn


Volgende vergaderingen:
Woensdag 7 mei
Donderdag 12 juni
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