VERSLAG OUDERRAAD
17/09/2014
Aanwezig

An
Angie
Anneleen
Annick
Bart
Chris
Els DT
Els VD
Eva M
Goedele
Elisabeth

Verontsch.

x
x
x
Voorz
x
x
x
x
Voorz
x
x

Aanwezig

Greet
Griet V
Griet VdA
Hilde
Julie
Laurence
Lidy
Lieve
Lies
Nele P

Verontsch.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Aanwezig

Nele V
Pieter
Rebecca
Sofie H
Sofie L
Tina
Tine
Tom
Juf Carolien
Juf Charlotte
Juf Ilse

Verontsch.

x
Verslag
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Goedkeuring verslag vergadering 28/8/2014
Wie wil back-up zijn voor verslag in afwezigheid van Rebecca?
Sofie H wil overnemen (als het niet op een maandag is)
2. Nieuws vanuit de OR
-Geschenk Lucian namens de OR (Annick): pyjama gekocht.
-Kaartje gestuurd naar juf Eva
-Nieuwe leden? Tine (mama van Saar bij juf Ellen) WELKOM!!
-Nieuwe doe-ouders? (Eva mailt doe-ouders van vorig jaar om verder engagement te bevragen)
Voorlopig geen nieuw geïnteresseerden.
-Groepsfoto: is gemaakt door juf Charlotte
3. Agendapunten:


September: snoeiwerken in het schoolbos (omgewaaide boom + netelvrij maken pad naar
poortje). Bedankt Chris en meester Ronny.
Vervolg op donderdag 25/9 om 18u.
Wie kan helpen? Nele P kan komen met haar papa (met remorque). Iedereen welkom!
Carolien bekijkt hoeveel het kost om de omgevallen boom aan de rechterkant professioneel aan
te pakken. Er wordt ook gecheckt of we Demival hiervoor kunnen vragen.
Chris spreekt een tuinman aan om advies te geven over de stabilteit van de resterende bomen.
Volgende vergadering brengt Carolien het plan van de toekomstige schooltuin mee.
Vroeger was er een werkgroep schooltuin: kan die opnieuw leven ingeblazen worden?
Verschillende mensen zijn geïnteresseerd.
Is het mogelijk om het linkse bosje toegankelijk te maken voor lln tijdens de speeltijd? Dit lukt
niet: dan moet er een extra toezicht gedaan worden en de toezichtbelasting is nu al erg hoog.
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Dit bosje zal wel gebruikt worden tijdens de gymles en tijdens klasactiviteiten.


Kas
Bart blijft onze schatbewaarder.
Lieve wil de belastingbrief van onze vzw online invullen. Bart geeft de nodige gegevens door.



Werkgroepen binnen OR voor dit schooljaar; wie engageert zich waarvoor?
Van alle OR-leden worden verwacht dat ze meehelpen op de spaghetti-avond, de Vaderdagactie
en de klusjesdag. Het is ook leuk als elk ORlid in 1 werkgroep stapt, dan wordt het werk verdeeld
over vele schouders.
Per werkgroep worden de taken verdeeld, met minstens:
een werkgroepverantwoordelijke (die de werkgroep in gang trekt en houdt)
een communicatieverantwoordelijke naar de school toe
een communicatieverantwoordelijke naar de ouders
een verslaggever/fotograaf voor een artikel in de nieuwsbrief + foto’s
- Spaghetti: asap samenkomen! (Julie, Laurence, Eva, Greet, Nele, Chris, Tina) Laurence stuurt
één dezer een doodle.
- Info-avond ‘Veilig online’: Els VD, Goedele, Elisabeth, Els DT
- Winterwandeling: Annick, Angie, Sofie L, Elisabeth, Griet V, Nele P, Sofie H
- Moederdag: Griet VDA, Rebecca, Angie
- Klusjesdag: Chris, Tina, Nele P, Tine, ?
- Vaderdag: Bart, Anneleen, ?, ? (nog mensen nodig!)
- Fitweek (nog later te bepalen)



Info-avond (‘veilig online’):
De organisatie stelt voor om samen te werken met de lokale gezinsbond of andere scholen.
Het is een vereiste om aan 20 deelnemers te geraken.
Wij willen dit liever zonder partners organiseren.
De datum ligt nog niet vast. Els VD neemt dit verder op met de gezinsbond.



Verkeer:
- Strapdag - vrijdag 19 september
fluohesjes voor de boekentassen gesponsord door de OR voor 1ste leerjaar,
Stadsbestuur schenkt fluovestjes voor het 5de leerjaar.
Boekentashesjes die over zijn, kunnen aangekocht worden op via het secretariaat tegen 5 euro.
Dit wordt aan de ouders gecommuniceerd via de volgende nieuwsbrief van de school.
- Extra fietsenrek voor de schoolpoort?
Tegenwoordig zijn er veel fietsende ouders; 1 fietsenrek aan de poort is te weinig. Een tweede
parkeerplaats van de auto’s innemen lijkt opportuun om de ingang van de school niet te
blokkeren met fietsen.
Voorstel om een fiets te schilderen op 2 vakken. Dit wordt verder bekeken door de school.
2

VERSLAG OUDERRAAD
Misschien kan de rode plastieken blok ook vervangen worden door een zwaardere bloembak.
- Op lange termijn komt er voor de leerlingen een nieuwe fietsenstalling in het verlengde van het
kleuterblok.
- Parkeerverbod overkant: dit is gestemd en goedgekeurd in de gemeenteraad in januari 2014.
Eva heeft de burgemeester en schepen van openbare werken een mailtje gestuurd om te horen
wanneer het verkeersbord er eindelijk komt. Voorlopig nog geen reactie hierop.


Communicatie:
- Klaslijsten (Sofie H): Sofie wacht nog op de aanlevering van de gegevens. De school is daar nog
mee bezig; het grootste deel is al binnen, maar het blijft wachten op de laatste ouders.
Streefdatum 1 oktober. (op z’n minst voor een excell met een mailbestand van de ouders; ook
doorgeven aan Els VD voor de nieuwe nieuwsbrief)
- Website: Hij staat online , eindelijk met deftige hosting. Bedankt Pieter! Er worden
groepsmails aangemaakt. ….@ouderraad.be
- Nieuwsbrief via mailchimp: nieuwsflash meerdere keren per jaar – korter op de bal spelen.
De flash zal korter zijn dan de nieuwsbrief. De foto’s kunnen telkens via een link bekeken
worden op de website. We kunnen dan ook het aantal foto’s per activiteit uitbreiden.
Werkgroep redactie: Lieve, Els VD, Goedele, Els DT
Alle affiches, aankondigingen, verslagen moeten doorgestuurd worden naar Lieve.
Sponsoring wordt losgelaten (vroegere sponsors zijn op de hoogte gebracht).
Charlotte zorgt voor een foto van de 2 voorzitters voorwoord).



LOK: vergadering op 23/09 (Anneleen)
- Komt er nog een vervolgvergadering met de verantwoordelijke van de Duizendpoot?
- Als de kinderen mogen buiten spelen, dan is er weinig begeleiding. Er zijn slechts 2 begeleiders
en deze blijven gewoon op de bank zitten. Was dit niet gezegd dat er voor meerdere personen
zou gezorgd worden?
- Het overzetten van de kinderen uit de Duizendpoot naar de activiteiten lukt goed.
- Gevoel dat de Brieltuin wel erg rustig is nu.



Naai en brei-ouders gezocht om leerlingen van het 3de/4de lj te leren handwerken (juf Barbara
droomt van handgenaaid geschenk voor moederdag)
Eva en Rebecca hebben zin. Tom vraagt na bij zijn mama. Eva bevraagt doe-ouders.
Idee van een naaiavond om spullen te maken voor de school/klassen (kussentjes bv.)
Verschillende mensen hebben interesse (naaien-stoffen knippen)
De juffen maken een lijstje wat ze nog kunnen gebruiken in de klas.



Droogkast/wasmachine/frigo: besteld en ruimte klaar om te leveren
handdoeken week 4: Anneleen (als de wasmachine er nog niet is)
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Lidgeld VCOV: 90 euro, jaarthema verkeersveiligheid:
Eva stuurt de betaalmail door naar Bart. Hij brengt dit in orde.



Informatievergadering aansprakelijkheid + verzekeringen: dinsdag 7/10 om 19h30 in Bachte
Ouderraad valt als vzw onder verzekering van de school.
Wordt er verwacht dat er iemand vd OR gaat? Niemand voelt zich geroepen. Caroline vraagt na.
Zijn wij zelf goed verzekerd?
Eva vraagt na bij Julie.
Annick polst eens bij Sofie L.

4. Infopunt ouders
* Ik sta volledig achter het nieuwe afvalbeleid want wij geven al van in de eerste kleuterklas doosjes en
drinkbekers mee naar school.
Maar nu is er afgesproken dat er enkel nog water of 'een drankje van de klas' mag gedronken worden.
Waarom mag onze drinkbeker met bijvb chocomelk dan niet meer meegebracht worden?
Dat is zo'n stevige mepal beker die elke dag terug mee gaat naar huis en afgewassen kan worden.
Dit lijkt mij volledig milieuvriendelijk dus ik snap niet zo goed waarom dit niet meer mag.
*Er zijn een aantal ouders ontevreden over het nieuwe beleid omdat ze al een voorraad drankjes hadden
aangekocht en omdat de drankjes op school duurder zijn dan in de winkel. Zelf ben ik geen betrokken partij,
want de kindjes drinken al een paar jaar van school en ik vind dat best gemakkelijk, maar het lijkt me toch
opportuun dat er gekeken wordt of er ergens een compromis mogelijk is naar overgangsperiode, kostprijs,...
* Ik blijf het jammer vinden dat er via de school ongezonde dranken worden aangeboden.
Mi. moeten kinderen op gewone dagen overdag water (leren) drinken.
Dat hoort bij ons thuis bij de opvoeding en ik vind het jammer dat die visie niet wordt doorgetrokken op school.
In alle Gentse kleuter- en lagere scholen wordt al jaren enkel nog water aangeboden, in sommige ook melk,
maar geen fruitsap/chocomelk/fristi.
Ik ben blij dat vanaf nu alleen nog water in de boekentas mag, maar vind het spijtig dat die lijn niet wordt
doorgetrokken naar de schooldrankjes.
Ik kan het argument van minder afval volgen, maar vind het gezondsheidsargument minstens zo belangrijk.
Nu zorgen die schooldrankjes voor een steeds wederkerende tafeldiscussie bij ons thuis….

Het is heel jammer dat dit vooraf niet gepolst is bij de OR.
De grootste motivatie is het afvalbeleid voor de school.
In de lagere school is enkel water weerhouden ifv uitlopen in de boekentas.
Chocomelk en fristi via school kunnen wel nog omdat ze niet ineens te drastisch wilden veranderen.
Naar volgend jaar toe kan er geëvalueerd en evt verstrengd worden.
In elk geval is betere, vroegere communicatie naar de ouders toe een werkpunt.
* Het bekendmaken van de klaslijsten eind juni ervaarde ik persoonlijk als erg positief.
Het zou voor ouders en kinderen fijn zijn om dit in de toekomst elk jaar op deze manier aan te pakken.

Zowel ouders als leerkrachten vonden dit positief. Dit wordt nog eens bevraagd bij Véronique hoe
zij dit ervaren heeft en of dit in de toekomst nog kan.
* Zwemles
Veel opmerkingen over de zwemles! Op een uurtje tijd kunnen de kindjes amper zwemmen. Tot daar gaan,
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omkleden, blijkbaar klein kwartierke zwemmen, afdrogen, aankleden, …
Zou het niet mogelijk zijn om de 3 weken te zwemmen maar dan toch anderhalf uur (of 2u) zodanig ze toch
een volwaardig uur kunnen zwemmen?

In de eerste schoolweek is dit inderdaad wat fout gelopen.
1e tem 4e leerjaar hebben nu 50 minuten (effectieve) zwemtijd, 5e en 6e leerjaar 40 minuten
zwemtijd.
Zwemmeester + leerkrachten begeleiden. Er zijn 2 of 3 zwembanen beschikbaar. We hebben al
meer zwemtijd dan andere scholen; zij moeten meer tijd besteden aan vervoer.
* Op 1 september was de school vooraan was versierd, maar de achteringang niet. Dit was een
beetje teleurstellend. Het gras stond bovendien enkelhoog en de netels prikten aan de benen.
Slot achteraan: er hangt een nieuw slot aan de achteringang.
Goed dat het poortje 's ochtends al vroeg open is (8 uur).
5. Infopunt school
* De bouwplannen worden nog besproken met Véronique.
Sanitair: normaalgezien eind dit schooljaar. Het schoolbestuur stelt voor om dit een jaar uit te
stellen, maar dit vinden wij nogal prioritair!
* Grootouderfeest kleuters: vrijdag voor de spaghettiavond (14 november). Tafels en stoelen
kunnen samen gehuurd worden (zijn aangevraagd bij het Stad – levering op woe of do). De zaal
wordt dan al klaar gezet voor de zaterdag. Ouders die komen helpen voor het grootouderfeest
kunnen ook helpen met drank lossen e.d. De kleuterjuffen geven door wanneer ze mensen kunnen
gebruiken. Ook de doe-ouders worden hiervoor gevraagd.
Grootouderfeest in het 1e leerjaar gaat niet meer door. Dateert vd tijd voor er een kleuterschool was
op deze locatie.
6. Varia
* Schoolreis: ander systeem
Tijdens de schoolcarrière gaan ze in de toekomst nog 2 keer op meerdaagse schoolreis. Dit jaar is
een overgangsjaar. (5 en 6 gaan nog 1 keer samen)
De redenen hiervoor zijn de te grote groepen en het wegen van de kosten op de maximumfactuur.
De jaren gaan apart in de toekomst, niet meer per graad.
* Maaltijdshifts: de shifts worden verdeeld volgens de grootte van de groepen. Het eerste leerjaar
gaat altijd in de eerste shift en het zesde leerjaar in de laatste shift.
7. Data volgende vergaderingen
Woensdag 22 oktober
Donderdag 20 november
Woensdag 17 december
telkens om 20 uur
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