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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen

2. Mededelingen van de directie
Inschrijvingsbeleid:
Van geboortejaar 2012 werden reeds ingeschreven: 6 indicatorleerlingen en 21 nietindicatorleerlingen. Het gaat hier over broertjes en zusjes van kinderen die al school lopen
op Berkenboom Heistraat en over kinderen van personeelsleden.
Er is dus nog plaats voor 7 indicatorleerlingen en 8 niet-indicatorleerlingen dwz. 15 kleuters.
Leerlingenaantal:
Op de telling van 1 februari 2014 werden er 507 leerlingen geteld in Berkenboom Geel en
Groen en 32 leerlingen in de Huppelpas.
In vergelijking met 1 februari 2013 betekent dit een stijging van 16 leerlingen.
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Activiteiten:












Perioderapport, syntheserapport en individuele oudercontacten voor de lagere
school op 06/02/2014.
In de lagere school zijn de leerlingen volop bezig met het afleggen van LVS-testen. Dit
zijn gestandaardiseerde testen waarvan meerdere scholen gebruik maken. De
resultaten van deze testen worden vergeleken met de resultaten die de kinderen
halen op de summatieve toetsen en de resultaten die leerlingen halen op de toetsen
die horen bij een bepaalde methode (vb. Rekensprong plus). Op basis hiervan kan de
school zijn werking bijstellen. Dit is vb. belangrijk voor de evaluatie van de nieuwe
rekenmethode.
Van 10 tem 14 februari loopt de verkeersweek met agent Rob. Deze week vormt een
onderdeel van het “samen op weg gaan naar een veiliger verkeer”. Andere
activiteiten of acties die daarbij aansluiten zijn: het verkeerparcours, het
behendigheidscircuit, de fietscontroles, de verkeerslessen in de klas en het
stimuleren van het dragen van de hesjes.
Op 13 februari komt Pieper weer langs. Hij introduceert het werkpuntje “zorg dragen
voor materiaal”.
Van 17 februari tot 21 februari loopt de grootouderweek. De school kiest er bewust
voor om geen groot feest of grote show te organiseren, maar om de grootouders
actief te laten mee doen in de klas van hun kleinkind. De grootouderraad organiseert
een koffie en thee salon waarin de grootouders na hun activiteit nog iets kunnen
blijven drinken.
Op 18 februari is er een ouderinfoavond voor de kinderen van het zesde leerjaar die
kadert in het traject “wat na de lagere school”. Andere activiteiten die deel uitmaken
van dit traject zijn: de Proef- en probeer dagen in de secundaire scholen, een
werkboekje van het CLB “Stap voor stap op weg naar het Secundair Onderwijs”.,
vraag gestuurde oudercontacten in april, …
Op 27 en 28 februari gaat het vijfde leerjaar op Crea-tweedaagse naar
Waasmunster. Hierop wordt de woordwedstrijd voorbereid.

Informatie output oud-leerlingen:
De directie kreeg reeds informatie binnen van 11 oud-leerlingen die momenteel in het
eerste jaar secundair onderwijs zitten. 8 Van deze kinderen scoren boven het
klasgemiddelde van hun huidige klas.
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3. Activiteiten en werkgroepen ouderraad
VOORBIJE ACTIVITEITEN:
Evaluatie Nieuwjaarsreceptie:
Ondanks het regenweer was deze receptie zeker geslaagd. Hoewel er minder volk was dan
vorig jaar stond de ruimte onder de piramide toch goed vol. Er kwamen heel wat positieve
reacties van ouders maar ook van het schoolbestuur. Een pluim op de hoed van de
werkgroep!
De definitieve evaluatie en afrekening moet nog gebeuren door de werkgroep. Het lijkt er
wel al op dat de ouderraad een 100 à 150 Euro zal moeten opleggen.

Pannenkoekenbak lichtmis:
Er werden voldoende bakkers gevonden. Het deeg was een beetje anders dan de vorige
jaren omdat er met oplosgist i.p.v. verse gist werd gewerkt.
Het uitdelen van de pannenkoeken verliep vlot, er waren genoeg helpers en microgolfovens.
Enkele klassen kwamen nog om 11u30 pannenkoeken eten. Op dit moment moet de refter
al klaar gezet worden voor het middageten. Dit was niet zo handig voor juf Els van de refter.

GEPLANDE ACTIVITEITEN
Ontbijtactie 16/02/2014
Er zijn een 1090 ontbijten besteld! Dit zijn er weer meer dan het vorige schooljaar.
De leden van de werkgroep zijn volop bezig met het ophalen van de producten overal ten
velde, het uitwerken van de routes, het plaatsen van bestellingen, …
Er moet nog een oproep gelanceerd worden voor extra mensen die ontbijten willen
uitvoeren op zondagmorgen tijdens de eerste toer. (ondertussen gebeurd en in orde!)
Vrijdag 14/02 om 16u wordt de turnzaal klaargezet (matten gerold, tafels klaar gezet, …), op
zaterdag 15/02 om 10u30 worden de producten klaar gezet, dozen geplooid, toeren uitgezet
op tafels, … om 13u30 worden de dozen gevuld met de niet bederfbare producten.
Zondag 16/02 om 5u30 wordt de eerste lichting koeken afgehaald bij de bakker, om 6u
worden deze koeken en andere verse producten aangevuld in de dozen. Om 7u40 komen de
chauffeurs toe om hun auto’s te laden en begint het uitvoeren van de ontbijten!
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Een hele organisatie dus!

Ouderraadquiz 28/03/2014
De vierde ouderraadquiz wordt een “retroquiz”. De werkgroep kwam al twee maal samen
om het thema te bepalen, reeksen te verdelen, prijzen te bedenken en vragen op te maken.
De quiz zal doorgaan in de turnzaal van de lagere school, de deuren gaan open om 19u30 en
de quiz start om 20u00. De kostprijs bedraagt 16 euro per ploeg. Een ploeg bestaat uit 4
personen. Maximum 25 ploegen kunnen inschrijven.
De eerste reclame voor de quiz gebeurde reeds in het Twijgje, ook in het ontbijtboekje zal de
quiz worden gepromoot.
De affiches zijn ontworpen en gedrukt, deze worden opgehangen na de ontbijtactie. Vanaf
dan wordt het online inschrijvingsformulier geactiveerd en kunnen de inschrijvingsbriefjes
ook met de kinderen worden meegegeven.
De directie geeft toestemming om de briefjes op school te kopiëren en om op vrijdag 28/03
de turnzaal vrij te maken vanaf 13u30.
In een later stadium zal een oproep gelanceerd worden voor hulp vanuit de ouderraad op de
avond zelf (bar, uitdelen en ophalen antwoordbladen, kassa, …). Wie bereid is om te helpen
mag al een mail sturen naar Heidi Bryssinck (heidi@berkenboomouderraad.be)!
Nu reeds een oproep om prijzen te verzamelen zodat we een goed gevulde prijzentafel
hebben! Heb je prijzen die hiervoor in aanmerking komen of kan je er aan geraken? Graag
ook bevestigen aan Heidi Bryssinck!

4. Schoolraad en medezeggenschapscollege
Er waren extra vergaderingen van de schoolraad en van het medezeggenschapscollege rond
een voorstel om de huidige scholengemeenschap op te splitsen in 2 kleinere
scholengemeenschappen.
Het doel van deze splitsing zou zijn om meer werkingsmiddelen te krijgen.
Op dit moment zijn daarover op de verschillende scholen van de scholengemeenschap
adviesrondes bezig. De berkenboomscholen zijn geen voorstander van dit voorstel, de
schoolraad en het LOC van Berkenboom Heistraat hebben verdeeld gestemd. Ze willen zich
loyaal aansluiten bij de meerderheid.
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Redenen: jonge collega’s hebben een kleiner vangnet in deze kleinere
schoolgemeenschappen, de mogelijke extra middelen blijven zeer beperkt, het gebruik van
deze extra middelen is niet duidelijk, er is nog geen visie op LT … m.a.w. het lijkt veel werk
voor heel weinig.
Opmerking: Op de leerlingen zal deze mogelijke splitsing geen effect hebben.

5. Ouderklanken


De ouders van de kleutertjes uit K1a (27 kleutertjes) zijn tevreden dat er in de namiddag
kinderen mogen gaan spelen in andere klasjes zodat er op die momenten dan toch wat
meer rust is. Er blijven wel nog vragen over de inhoud: hoe lang gaan de kinderen naar
een andere klas? Wat wordt er daar gedaan?
Antwoord directie:
Er gaan steeds vaste groepjes van kinderen naar dezelfde juf.
De kinderen vertrekken om 13u30 en blijven in de andere klas tot 30 minuten voor het
einde van de middag.
In de andere klas krijgen ze hetzelfde aanbod als in de eigen klas nl. vrij spel.
Het geeft als extra voordeel dat sterke en minder sterke kleutertjes elkaar kunnen
helpen.
Er is een denkpiste (nog geen belofte!) waarin bekeken wordt of het mogelijk is om deze
2 grote kleuterklassen volgend schooljaar op te splitsen in 3 kleinere klassen. Als dit zou
gebeuren is er op school een klaslokaal te kort en moet daar nog een oplossing voor
gevonden worden. Dit wordt verder besproken op het LOC en op de schoolraad.



Er kwamen enkele ongeruste mailtjes binnen van ouders die vroegen of de ijzeren
goaltjes op de speelplaatsen extra beschermd kunnen worden. Dit naar aanleiding van
een ongelukkige val die recent gebeurde.
Antwoord directie:
Er zijn reeds beschermers besteld voor de goaltjes (kostprijs 1152 euro), deze zullen dus
op KT al geïnstalleerd kunnen worden.
Waar kinderen samen spelen bestaat 100% veiligheid niet.



Sommige ouders laten tijdens de schooldag hun fietskar staan in de fietsenrekken van de
kleuters, hierdoor is er vaak weinig plaats voor de fietsjes van de kinderen.
Antwoord directie:
We gaan dit in het oog houden.
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Suggestie (met voorbeeldmateriaal!) voor het gebruik van “luizenzakken”. Dit zijn zakken
waarin de kinderen hun jas, muts, sjaal, … in kunnen opbergen. De zak wordt aan de
kapstok gehangen. Zo is er geen contact tussen mutsen en jassen van kinderen onderling
en zouden luizen minder overgedragen worden. De kostprijs van deze zakken is 4 euro.
Antwoord directie:
Enkele bedenkingen:
o Wat met natte jassen en mutsen? Deze kunnen daarin niet drogen.
o Dit is niet gebruiksvriendelijk in de kleuterklassen. Het is organisatorisch niet
haalbaar om al die kleutertjes bij elke speeltijd, … te helpen hun materiaal in en
uit de zak te halen.
o De zakken lijken niet groot genoeg voor winterjassen van lagere schoolkinderen.
o Als er luizen gesignaleerd worden in een klas wordt dit door de juffen en de
directie goed opgevolgd, indien nodig samen met het CLB.



De indeling van de zwemgroepen (kleuren van badmutsen) is veranderd zodat sommige
kinderen een andere badmuts moeten aankopen. Niet in alle klassen werden hierover
briefjes verdeeld (vb. L2B kreeg geen info).
Antwoord directie:
Dit zal doorgegeven worden aan Meester Bart.



Kinderen komen thuis soms melden dat er te weinig werkmateriaal is in de klas
waardoor ze op elkaar moeten wachten om een opdracht te kunnen uitvoeren (vb.
kleurpotloden).
Antwoord directie:
Normaal moet er voldoende materiaal aanwezig zijn in de klassen. Als dit niet het geval is
kan de juf dit komen vragen.

6. Varia
De ouderraad is nu mee verzekerd via de school. De voorzitter van het schoolbestuur is het
ermee eens dat we alle activiteiten doen onder de noemer van de school maar toch een
eigen rekening behouden. Op alle officiële uitnodigingen voor activiteiten moeten dan wel
steeds de school én de ouderraad als organisator vermeld staan!
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