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1. Lief en leed





We betuigen ons medeleven aan Earde bij het overlijden van haar vader.
We wensen directeur Jo proficiat met zijn 60e verjaardag.
We wensen directrice Marleen proficiat met de geboorte van kleindochter Lena.
We wensen Machteld en Filip alvast te feliciteren met hun huwelijk.

2. Mededelingen door de directie
 Inschrijvingen: Van “de kampeerders” hebben alle kinderen een plaatsje binnen
de school kunnen krijgen. Eén latere inschrijving staat voorlopig op de wachtlijst.
 Jaarlijkse “babbels” met de leerkrachten: De babbels met de leerkrachten, waarin
wordt teruggeblikt op het voorbije schooljaar en een blik wordt geworpen op het
komende schooljaar, zijn achter de rug. De directie haalt hieruit prioriteiten en
stelt op basis hiervan een voorstel tot beleidsplan op (kalender, praktische zaken,
personeelsformatie, jaarthema, zorg, navormingsplan, …). Dit zal verfijnd worden
op de personeelsvergadering en ter goedkeuring aan de schoolraad worden
voorgelegd.
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Ten laatste 30 juni probeert de directie aan de leerkrachten mee te delen welke
job/klas ze het komende schooljaar zullen hebben.
BBQ 29: De BBQ gaat door in de gekende formule. De prijzen bleven dezelfde als
vorig jaar, er is terug een molentje. Een overzicht van de taken zal door de
directie elektronisch aan Bart worden doorgestuurd. Ieder die wil kan zich dan
opgeven voor één van de taken.
Eerste communie: Op Hemelvaart gaat de 1e communie door, georganiseerd
vanuit de school. Ook voor volgend schooljaar wordt dit voorlopig zo op de
kalender geplaatst. Er is nog onzekerheid over mogelijke hervormingen (vb.
decanale organisatie) in de toekomst.
Leerlingenbesprekingen: Door de invoering van het M-decreet volgend
schooljaar, en de bijhorende vraagtekens rond de concrete uitbouw hiervan,
verlopen gesprekken rond doorverwijzingen van leerlingen naar het
buitengewoon onderwijs moeilijker dan anders.
(M-decreet= brede basiszorg voor zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere
onderwijs, In het buitengewoon onderwijs verdwijnen T 1 en T 8 om plaats te
maken voor “basisaanbod”, er komt een nieuw T 9 voor leerlingen met een
autismespectrumstoornis)
Herverdeling derde kleuterklassen: De huidige derde kleuterklassen zullen voor
het eerste leerjaar herverdeeld worden. Mogelijkheden, zorg, taalvaardigheid,
vriendjes, botsende karakters, … zijn elementen die in overweging worden
genomen bij de herverdeling. Er zal hierover communicatie zijn naar de ouders
maar het is nog niet zeker of dit in de vorm van een bevraging zal zijn.
Vanuit de ouderraad wordt gevraagd om bij een eventuele bevraging van ouders
te zorgen voor een heldere vraagstelling. Er wordt ook gevraagd om enkel
rekening te houden met de antwoorden op deze vraag en niet met wat sommige
ouders er extra bij schrijven.
Nieuwe peuters: Er zijn 42 peuters ingeschreven. Er zal gestart worden als 1 klas,
maar er wordt al een juf klaar gehouden om de klas te splitsen als er meer
peuters starten.
Bespreking voorlopige kalender schooljaar 2015-2016 (zie bijlage):
o De ouderweek aan het begin van het schooljaar blijft behouden.
o De ouderraad vraagt om de voorleesprojectjes ruim op voorhand te
plannen als men wil rekenen op medewerking van de ouders. De
zorgleerkrachten geven aan dat men de projectjes volgend schooljaar
ruim wil zien nl. als taalmomenten. Het moet niet altijd voorlezen zijn.
o De inschrijvingsperioden zullen nog worden toegevoegd aan de kalender,
alsook de startdatum voor nieuwe kleuters op 1 februari en de 3 halve
pedagogische studiedagen.
o De ouderraad vraagt om de pannenkoekenbak te verplaatsen naar
donderdag 4 februari zodat er woensdagmiddag gebakken kan worden.
De Vijfdes die dan op crea-tweedaagse vertrekken zullen hun stapel
pannenkoeken mee krijgen.
o Pinkstermaandag valt op 16 i.p.v. op 23 mei.
2

o De woordwedstrijd van het vijfde leerjaar en het “poppelproject” van het
zesde leerjaar staan nog niet op de kalender omdat er nog geen zekerheid
is of deze in hun huidige vorm behouden blijven.

3. Ouderraadactiviteiten/kalender
 Eerst en vooral nog een pluim voor de organisatie van het schooltoneel “vlucht
365”. De acteurs hebben er van genoten! Jammer dat niet in alle klassen rekening
gehouden werd met de vraag om vlak voor of na het toneel geen huiswerk of
toetsen te plannen.
 De voorleesactie door “de paashazen” was weer een leuk moment voor de
kinderen.
 De ontbijtactie, waarbij ongeveer 1150 ontbijten werden verkocht en uitgevoerd,
verliep dankzij de hulp van vele ouders en leerkrachten vlot. Alles was in orde
met de leveranciers, de bakker, … De routekaartjes werden als zeer handig
beschouwd.
Bij de planning volgend jaar mijden we het weekend waarin het zomeruur ingaat!
 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 keuze uit 3 of 6 km. Vertrekken kan tussen 14u en 15u aan
de school. Tijdens de wandeling wordt voor een zoektocht/kwis gezorgd. Aan het
eindpunt van de wandeling, de school, zal er gelegenheid zijn om samen iets te
eten (soort desserten buffet+ ijsjeskar) en te drinken aan democratische prijzen.
Er wordt nog bekeken of er als randanimatie voor oude volksspelen gezorgd kan
worden.
Als promotie voor de activiteit maakt een zevende jaar van het Technisch
Berkenboom Instituut affiches en flyers.
In de aanloop van de activiteit zullen krantjes worden gemaakt die telkens de
ouderraad, in één van de laatste vijf decennia, in de kijker zal plaatsen. Hiervoor
wordt geput uit het archief en wordt er samengewerkt met oud-ouderraadleden.
Deze krantjes zullen digitaal worden doorgestuurd naar de ouders. Op zaterdag
20 juni zullen er ook een aantal gebundelde exemplaren beschikbaar zijn om mee
te nemen.
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4. Ouderklanken
o In één van de tweede leerjaren zijn al veel wissels van leerkrachten geweest.
De ouders hebben het gevoel dat een aantal zaken minder goed worden
opgevolgd/doorgegeven (vb. het systeem van de boekenwormen).
o Bij de sobere maaltijd (vastenactie) had een aantal klassen geen soep meer.
Directie: Er is wat misgelopen met de soepbedeling. Voor volgend jaar rijpen
een aantal nieuwe ideeën. Verbondenheid zal in de uitwerking als belangrijk
begrip vooropgesteld worden.
o Het twijgje van april stond op de website maar werd niet via gimme verspreid.
Dit werd ondertussen al recht gezet.
o Sportdag 3e en 4e leerjaar met de fiets: Op voorhand was er veel bezorgdheid
van ouders van leerlingen van het derde leerjaar. Zijn alle leerlingen op deze
leeftijd wel al vaardig genoeg om in groep te fietsen? Heeft iedereen een
goede fiets ter beschikking? De leerlingen moesten hun zware rugzak zelf op
de rug meenemen.
Leerkrachten/directie: Voor vertrek werden alle fietsen nog eens
gecontroleerd, er werd ook nagekeken of de leerlingen hun hesje aan hadden
en of hun bagage goed was vastgemaakt. De klassen fietsten per klas met
telkens wat plaats tussen. Iedereen hield zich goed aan de afspraken. De
fietstocht bleek een goed leermoment te zijn.
o Liggen de schoolreizen al vast? Er zijn grote verschillen in de schoolreizen.
Sommige zijn leeruitstappen, andere zijn meer gericht op ontspanning.
Directie: de schoolreizen liggen lang op voorhand vast. De bussen moeten op
tijd besteld worden. Traditioneel komen elk jaar ongeveer dezelfde uitstappen
terug. Doorheen de verschillende jaren hebben de kinderen dan een grote
variëteit aan schoolreizen. Op één klas na zullen de schoolreizen allen
doorgaan in juni. De juiste data zullen in het volgende Twijgje staan.
o Verhuis eerste leerjaar door werken aan het dak. Wanneer zullen de
leerlingen, die tijdelijk werden ondergebracht in de leraarskamer, terug in hun
eigen klas kunnen?
Directie: De werken zijn later gestart,na de Paasvakantie in plaats van in de
Paasvakantie. Hierdoor zijn de leerlingen langer uit hun klas weg dan eerst
gepland. Er moeten nog een aantal Velux-ramen worden gestoken en er wordt
ook nog een schouw afgebroken. Daarna is er zeker nog een week nodig om
alles te poetsen en hier en daar wat bij te schilderen. De verhuis terug naar de
eigen klas zal waarschijnlijk in de week na Hemelvaart volgen. Dit zal voor de
leerlingen in een feestelijk tintje worden gestoken.
o Aantal zwembeurten. De vraag komt vanuit de ouderraad om het aantal
zwembeurten, dat vrij beperkt is, nog eens te motiveren.
Directie: In de eindtermen is vastgelegd dat de leerlingen aan het einde van de
lagere school 25 meter moeten kunnen overzwemmen. De zwemslag is niet
nader bepaald. Gaan zwemmen kost veel tijd en geld. Het puur ontspannend
zwemmen vindt de school een taak voor de ouders en niet van de school. De
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prioriteit van de school ligt bij initiatie zwemmen. Uit onderzoek blijkt dat het
tweede en derde leerjaar de meest ideale leeftijd is om te leren zwemmen.
Deze leerjaren gaan dan ook het meeste zwemmen. Dit gebeurt in
opeenvolgende weken. Kinderen die tegen het einde van de lagere school nog
geen 25 m kunnen zwemmen worden extra meegenomen met andere klassen.
Dit geeft als resultaat dat bijna 100% van de leerlingen 25m kan
overzwemmen tegen het einde van het zesde leerjaar.
De ouderraad uit haar bezorgdheid over het feit dat velen privé-zwemlessen
volgen en dat kinderen van ouders voor wie dit minder evident is, toch wat in
de kou blijven staan. Er wordt gevraagd om vb. via de schoolbrochure de
budgetvriendelijke zwemlessen die door de stad Sint-Niklaas aan alle 6-jarigen
aangeboden worden, te promoten.
o Middagsport: De middagsporten (voetbal, netbal, tussen 4 vuren, …) die
Meester Bart organiseert, worden door leerlingen en ouders als zeer positief
ervaren. Het breekt de lange middagpauzes en brengt een enthousiaste sfeer
in de klassen en de school.

5. Keuze gespreksthema ouderraadvergaderingen volgend schooljaar
Zoals aangegeven op de vorige ouderraadvergadering willen directie en ouderraad meer
overleggen rond een inhoudelijk, voor de school en voor de ouders belangrijk thema.
Volgend schooljaar zullen hiervoor meer ouderraadvergaderingen worden georganiseerd
met telkens ruimte voor overleg rond het gekozen thema.
Voorstellen van thema’s die de ouderraad voorlegde aan de directie:
o
o
o
o

ICT op school
Zorg op school
Milieu op school
Verkeersveiligheid rond de school

Uit deze voorstellen gaf de directie de voorkeur aan “zorg op school”. Dit thema is actueel
en sluit mooi aan bij de hervormingen die de invoering van het M-decreet met zich mee
zullen brengen.
Het doel is om te komen tot een mooie wisselwerking tussen ideeën en kennis van de school
en vragen en ideeën van ouders. Het moet een win-win situatie worden voor beiden, een
samen zoeken naar wat kan de school doen, wat kunnen wij als ouders doen. Dit kan ook
uitmonden in de organisatie van info of doe avonden die aansluiten bij de aangehaalde
onderwerpen. Concrete tips kunnen worden opgenomen in het Twijgje zodat ze voor
iedereen toegankelijk zijn.
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Een kleine brainstorm van onderwerpen die vanuit het thema zorg eventueel aan bod
zouden kunnen komen op volgende vergaderingen:
o
o
o
o

Het effect van huiswerk, de organisatie van het huiswerk
Heen en weer communicatie school – thuis
Wat betekent “brede zorg” voor mijn kind
Rekenbegrippen aanleren aan kleuters

Begin volgend schooljaar zal een werkgroepje worden opgericht met (zorg)leerkrachten en
ouders om dit voor te bereiden naar inhoud en methodiek.
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Bijlage:
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