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1. Mededelingen door de directie
 Grootouderweek: Deze week is terug volgens de gekende formule verlopen
en is nog steeds een groot succes. Zowel kinderen als grootouders vinden het
geweldig om samen in de klas te kunnen werken. In het gelegenheidscafetaria
was het gezellig bijbabbelen voor vele grootouders.
 Teldatum: Op de teldatum zijn er een paar leerlingen minder dan in het vorige
schooljaar. Doordat er maar 2 kleuterklassen opstarten is dit normaal. Er
moeten nog veel instromende peuters starten dit schooljaar. Tot de
Krokusvakantie blijven de peuters nog samen in 1 groep. Na de
Krokusvakantie wordt de klas opgesplitst met juf Ade.
 Vele verschuivingen en interims in het lerarenkorps: Buiten de wil van de
school om waren er de laatste tijd veel wissels in het lerarenkorps. Dit is niet
ideaal maar de directie is blij dat tot hier toe er telkens voor alle klassen een
leerkracht is gevonden.
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 Inschrijvingsbeleid: De inschrijvingsperiode met voorrang voor broers en
zussen is bijna afgerond. Er blijven nog 15 vrije plaatsen over voor nieuwe
leerlingen: 5 plaatsen voor niet indicator leerlingen en 10 plaatsen voor
indicator leerlingen. Indien er meer dan 5 gegadigden zijn om de plaatsen
voor niet indicatorleerlingen op te vullen, wordt er gewerkt met een
wachtlijst. Na afsluiting van de inschrijvingsperiode met voorrang voor de
niet-indicator leerlingen, kunnen kinderen van de wachtlijst eventuele
overgebleven plaatsen in deze categorie verder aanvullen.
 Centraal inschrijvingssysteem: Vanuit de scholengemeenschap kwam de vraag
of de school een centraal inschrijvingssysteem genegen zou zijn. De directie
heeft hierop “nee” geantwoord, maar blijft benadrukken dat ze het huidige
systeem ook geen goed systeem vinden.
 Crea tweedaagse: Voor de Krokusvakantie gaat het vijfde jaar op Crea
tweedaagse. De invulling zal anders zijn dan de andere jaren omdat er dit
schooljaar omwille van “Vlucht 365” geen woordwedstrijd georganiseerd
wordt.
 Ouderinfoavond zesde leerjaar: Voor de ouders van de leerlingen van het
zesde leerjaar is er op 10 februari een infoavond rond secundair onderwijs.
Deze wordt georganiseerd door de scholengemeenschap en gaat op die
avond door in de Berkenboomscholen van het secundair onderwijs.
 Vlucht “365”: Berkenboom Heistraat speelt een speelplaats scene uit 1910 en
zal ook mee figureren in 2 andere scenes. Veel ideeën voor deze scene
kwamen uit de leerlingen zelf. De kledij begint ook stilaan in orde te komen.
Er staan nog intensieve repetitieweken voor de boeg. In de Krokusvakantie
wordt verwacht dat alle deelnemers op alle oefensessies aanwezig zullen zijn.
Op de website van het schooltoneel zullen de uren van de repetities nog
verder verfijnd worden.
Op vrijdag 6 maart eten alle deelnemers samen tijdens de middag een warme
maaltijd om daarna de laatste repetities te starten in de stadsschouwburg.
De directie vraagt vrijwillige ouders om deze maaltijd te verzorgen. (Voorstel:
spaghetti) Graag naam doorgeven aan de directie indien je daar bij zou
kunnen helpen!
Er worden ook ouders gevraagd om toezicht te houden tijdens de repetities in
de Krokusvakantie en tijdens de voorstellingen (de lijst werd rond gegeven op
de vergadering).
In de week voor het schooltoneel zal er vaak laat geoefend worden. Men
probeert met de regisseur af te spreken om toch zo vroeg mogelijk te
beginnen. Er wordt gevraagd aan de leerkrachten om rekening te houden met
de intensieve repetities, en enkele dagen voor en na de voorstellingen geen
toetsen te plannen. Leerlingen die deelnemen aan de voorstellingen mogen
op maandag 9 maart wat later naar school komen.
Vanuit de ouderraad kwam de vraag of er niet overwogen is om de
voorstellingen van zondag op andere uren te leggen zodat de kinderen toch
wat vroeger zouden kunnen gaan slapen. Dit is bij deze voorstelling niet
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overwogen, maar is misschien iets dat men kan bekijken bij een volgende
editie.

2. Ouderraadactiviteiten/kalender
 GSM-inzameling november: Op basis van het aantal ingezamelde Gsm’s kreeg
de school 20 punten. Hiermee konden 2 tablets worden gekozen als
aanvullingen van de 20 reeds aanwezige tablets.
 VCOV voorleesactie december: Uit een samenwerking tussen de
zorgleerkrachten en enkele voorlees(groot)ouders groeide een leuk voorlees
initiatief rond het thema Sinterklaas. Er werden foto’s genomen en
doorgestuurd naar het VCOV en daarmee won de ouderraad een
cadeaupakket. In dit pakket zaten enkele voorleesboeken, een informatief
boek, enkele puzzels en een aantal gadgets. De boeken en puzzels werden
aan de school geschonken. De gadgets zullen worden gebruikt als “prijsjes” bij
toekomstige ouderraadactiviteiten.
Rond Pasen zou er nog eens een voorleesmoment georganiseerd worden.
Dan zal de vraag naar voorlezers ruimer gesteld worden, zodat meer ouders
betrokken kunnen worden.
 Nieuwjaarsreceptie januari: Er was dit jaar wat minder volk in de
voorbereidende werkgroep maar toch is alles vlot verlopen. Er kwamen weer
heel wat positieve reacties van ouders, grootouders, oud-ouderraadleden
enz.
Er werd 130 euro winst gemaakt.
 Lichtmis: Het was dit jaar moeilijk om vrijwillige pannenkoekenbakkers te
vinden. Er werden per klas maar enkele briefjes uitgedeeld, daarnaast was er
een oproep via Gimme. Op de oproep via Gimme kwam er weinig reactie. Er
wordt aan de directie gevraagd om oproepen voor helpers toch graag ook op
papier te verspreiden. Hierop wordt meer gereageerd.
Het verdelen van de pannenkoeken op school verliep vlot.
Voor volgend schooljaar zouden we best enkele nieuwe emmertjes hebben
om het deeg in te bereiden. De oude sluiten niet meer allemaal zo goed.
De school doet navraag of we er via juf Lesley (bakkerij Jos) zouden kunnen
krijgen. Kathleen doet navraag bij Cocks Vleeswaren.
 Ontbijtactie 29 maart: Er is nog weinig reactie gekomen op de oproep voor
sponsors.
Via Gimme en de website werden de bestelformulieren reeds verspreid.
Eerstdaags worden ze ook op papier met de kinderen mee gegeven.
De eerste 22 bestellingen zijn een feit.
Extra helpers voor vrijdag 27, zaterdag 28 of zondag 29 maart kunnen hun
naam doorgeven aan Babs! (Op de vergadering werd ook al een lijst
doorgegeven).
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 BBQ weekend 30 en 31 mei: Dit weekend zal de ouderraad de school
ondersteunen door oa. het bevolken van de bar. Een oproep tot vrijwilligers
volgt later!
 Slotactiviteit 50 jaar ouderraad op zaterdag 20 juni: Er wordt gekozen om in
de namiddag een activiteit “uit de oude doos” te hernemen nl. een
familiewandeling met tussenstops waarop iets kan gedaan, gedronken of kan
gegeten worden. Aan het eindpunt van de wandeling, de school, zal er ook
gelegenheid zijn om samen iets te eten en te drinken. (cfr. Formule
nieuwjaarsreceptie). Voor de praktische uitwerking wordt een werkgroep
opgestart.
In de aanloop van deze activiteit zullen krantjes worden gemaakt die telkens
de ouderraad, in één van de laatste vijf decennia, in de kijker zal plaatsen.
Hiervoor zal worden samengewerkt met oud-ouderraadleden.
De oud-ledenlijst moet nog verder worden afgewerkt. Kan de school nog oudleden terugvinden in het archief?

3. Ouderklanken
 In welke klassen worden de tablets gebruikt? In veel klassen lijken de tablets
nog niet gebruikt.
Reactie directie: In het werken met de tablets is er een inloopfase geweest. Er
is wel wat verschil in het gebruik tussen de verschillende klassen maar er is
geen enkele klas die er nog nooit mee gewerkt heeft. Het werken met de
tablets werd geëvalueerd. Wellicht zal er een systeem met reservering of
inschrijving opstarten. De klassen van de derde graad zouden graag
permanent enkele tablets in de klas hebben omdat het medium daar vooral
gebruikt wordt om zaken op te zoeken. Deze ideeën worden verder opgevolgd.
 Er lijken een aantal activiteiten weggevallen van de kalender: "Jong talent",
"Crea 2-daagse", Pieper momenten". Is dit wegens het schooltoneel?
Reactie directie: De crea-2-daagse voor het vijfde leerjaar gaat wel door, maar
met een andere invulling want de woordwedstrijd “jong talent” wordt dit
schooljaar inderdaad niet georganiseerd omwille van het schooltoneel.
De piepermomenten zullen terug nieuw leven worden ingeblazen want zij
vormen toch een mooie meerwaarde in de schoolwerking.
 Is er opnieuw een voorafbetalingsplan voor de bosklassen van L5?
Reactie directie: Dit wordt opgestart op 9 maart zodat er dit schooljaar nog
vier voorafbetalingen kunnen gebeuren.
 Er was niets te merken van de "week van de klok".
Reactie directie: De week van de klok is dit jaar inderdaad wat in het water
gevallen.
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 In sommige klassen worden soms op 's zondagsavonds briefjes via Gimme
gestuurd om op maandag iets mee te brengen. Dat is wel heel krap.
Reactie directie: Dit zal nog eens worden opgenomen op de
personeelsvergadering.
 Ivm GSM inzameling: in sommige klassen werd er verteld door de leerkracht
dat enkel kapotte GSMs verzameld werden. Dit was niet correct: ook oude
nog werkende toestellen mochten worden verzameld.
Reactie directie: Als dit gebeurd is, is dit jammer. De leerkrachten kregen de
correcte informatie.
 Ivm staking: is het wettelijk in orde om ouders te vragen hun kinderen thuis te
houden?
Reactie directie: Er werd een voorbeeldbrief gebruikt van het verbond van het
Katholieke Onderwijs. Dit was wettelijk in orde. De school was wel open en er
was opvang voorzien. De afwezigheid van de kinderen was gewettigd (R: van
rechtswege goedgekeurde afwezigheid).
 Kinderen die niet in orde zijn met hun turngerief mogen niet meeturnen. Er
zijn kinderen die reeds een heel jaar niet mogen meeturnen. Hierbij lijkt het
erop dat het ligt aan de thuissituatie dat ze niet in orde zijn (kansarmoede).
Hetzelfde geldt ook bij het zwemmen.
De OR stelt voor bij de OR leden oude turnkledij in te zamelen. Deze kan dan
gebruikt worden om deze kinderen te helpen.
Reactie directie: Dit werd besproken met de turnleerkrachten en blijkt niet
correct te zijn. Kinderen die niet in orde zijn mogen de eerste drie keer toch
altijd mee turnen. Ook leerlingen die na een vakantie niet in orde zijn mogen
toch mee turnen. Voor leerlingen in kansarmoede wordt in stilte al veel
gedaan en wordt er veel door de vingers gezien. Er zijn geen kinderen die al
een heel jaar niet mee turnen. Iedereen is dit schooljaar ook al mee kunnen
gaan zwemmen. Ook de kinderen die niet in orde zijn met hun zwemgerief.
 Er zijn opnieuw klachten over de tijd die de kinderen krijgen om de
boterhammen op te eten:
o veel te snel
o indien niet klaar moeten kinderen rechtstaand verder eten
o bij minste woord dat gesproken wordt, moet men op straf staan
Er is echter ongeveer 90 minuten middagpauze, dus er is geen enkele reden
waarom het zo vlug moet gaan.
Reactie directie: In principe is er tijd genoeg voor alle kinderen om hun
boterhammen te kunnen opeten. Het refterpersoneel is aanwezig van 11u tot
14u. De oproep om iedereen tijd genoeg te geven wordt nog eens herhaald
tgov. het refterpersoneel.
 De kwaliteit van de fotograaf voor de 1e communie vorig jaar was heel slecht.
Daarbij waren de digitale foto's op CD heel duur (1 of 2 Euro). Wordt dit jaar
met zelfde fotograaf gewerkt?
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Reactie directie: Voor de DVD wordt er met iemand anders samen gewerkt. De
school draagt zelf bij aan deze DVD’s om de prijs voor ouders redelijk te
kunnen houden.
Er wordt dit jaar wel terug met dezelfde fotograaf samen gewerkt. De school
heeft geen winst op de foto’s. De klachten zullen worden doorgegeven aan de
fotograaf. Misschien is het mogelijk om een andere manier uit te zoeken die
wettelijk toch in orde is. (opm: de toekomst van de eerste communie zoals ze
nu georganiseerd wordt is onzeker).
 Op Bingel staan de sprongen van rekenen niet steeds tijdig open voor de
toetsen.
De oefeningen die op tijd moeten gebeuren zorgen vaak voor spanning bij de
kinderen.
Is de oudermodule al actief?
Reactie zorgjuf: Er wordt nog eens een oproep gedaan naar de leerkrachten
om de sprongen tijdig open te zetten.
De zorgcoördinator kan de tijdoptie afvinken. Je mag haar een mail sturen als
je dit wil voor je kind.
De oudermodule is nog niet actief. De differentiatiemodule is wel net actief
geworden. Dit werd doorgegeven aan de leerkrachten.
Opmerking van de directie bij de lange lijst ouderklanken:
De directie geeft aan dat ze regelmatiger wil samen zitten met de ouderraad om een
aantal punten diepgaander te kunnen bespreken; om echt samen van gedacht te
kunnen wisselen.
Er wordt voorgesteld om daar op de ouderraadvergadering van 5 mei mee van start
te gaan. Mogelijke onderwerpen: klassenherverdeling, de kalender voor volgend
schooljaar, het M-decreet, …

4. Varia
21 februari is door Unesco uitgeroepen als “dag voor de thuistaal”. Voor het
onderwijs bestaat een map met leuke ideeën en oefeningen om rond deze dag op
school iets te doen. De bedoeling is om anderstalige leerlingen ook op gebied van
taal eens positief aan bod te laten komen.
Els d. B. maakte deze info reeds over aan de zorgleerkrachten. 21 Februari is er
echter al snel en valt dit jaar in een weekend. Het lijkt niet realistisch om er dit
schooljaar iets mee te doen.
De directie vult aan dat ze wederzijds respect tussen verschillende culturen heel
belangrijk vinden. Een rijke thuistaal combineren met het aanleren van een nieuwe
taal geeft positieve resultaten.
In de toekomst zal elke school nog meer een “dialoogschool” moeten worden waarin
alle culturen en godsdiensten een evenwaardige plaats krijgen.
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