Ouderraadvergadering 2: 12 november 2015

Aanwezig: Dir. Jo, Dir. Heidi, juf Liesbeth, juf Nina, juf. Karina, juf. Jolien, juf. Marina, meester
Pieter, Bart Duysburgh, Thomas De Geest, Sarah Van Haelewyck, Barbara Smitz, Sofie
Baetens, Dirk Van den Bossche, Kristof Brys, Hilde Goossens, Sam Opdenakker, Els De
Bruyne, Peter De Coster, Sandra Van Hamme, Kathleen De Beule, Inge Willem, Kaat Foubert.
Verontschuldigd: Dir. Katrien, Iris Baetens, Earde D’hooghe, Karolien Van Eynde, Heide
Bruyssinck, Hilde Van Avermaet.
Verslag: Kaat Foubert

Allereerst wenst de ouderraad haar deelneming te betuigen aan Dir. Katrien en haar familie,
bij het overlijden van haar schoonvader.

LUIK 1: AGENDAPUNTEN

1. Mededelingen door de directie





Directrice Marleen is stilaan aan de beterhand.
Na de herfstvakantie startten in de Heistraat 8 nieuwe peuters en in de Huppelpas 4.
De peuterklas zal tegen februari normaal met ongeveer 23 peuters zijn, waarna een
splitsing in 2 peuterklassen bekeken kan worden. Er is al een “reservejuf” nl. Juf Sofie
stand-by.
Momenteel doet juf Sofie mee de zorg in het eerste leerjaar om de overgang tussen
derde kleuterklas en eerste leerjaar mee op te volgen. Samen met zorgjuf Agnes is dit
een goede extra ondersteuning in het eerste leerjaar. Veel van de “zorg” kan op deze
manier in de klas zelf worden opgevangen.
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Op 16 november start de week van de klok. Het is de bedoeling om op een positieve
manier de “op-tijd-komers” te verwelkomen. De kinderen en ouders die te laat komen
zullen op een vriendelijke manier gewezen worden op het belang van op tijd komen.
In de lagere school wordt de speelplaats terug wat meer “ouder vrij” gemaakt. De
kinderen kunnen op deze manier beter aan hun boekentassen en de juffen van toezicht
kunnen beter het overzicht behouden over de speelplaats.
Vanaf 16 november vangt de school 3 vluchtelingenkinderen op uit Rusland. De kinderen
spreken al een beetje Nederlands en zijn van harte welkom in de derde kleuterklas, het
eerste en het derde leerjaar.
Zo komt de school op een totaal van 527 leerlingen (incl. 32 leerlingen uit de Huppelpas).

2. Klascadeautjes van de Sint
De ouderraad sponsort de Goede Sint zodat hij elke klas een cadeautje kan brengen van
ongeveer 75 euro.
Na het bezoek van de Sint zal een overzicht bezorgd worden van wat elke klas heeft
gekregen.

3. Ouderraadactiviteiten/kalender


Fluo-fuif zaterdag 10 oktober 2015: een limonadefuif voor de kinderen tussen 18 en 20u
en een fuif voor de volwassenen vanaf 21u30.
Vooral de kinderfuif was weerom een groot succes. Op de avondeditie voor de
volwassenen was slechts een beperkte groep aanwezig, maar dat deed geen afbreuk aan
de sfeer en gezelligheid.
Reacties en suggesties:
o De muziek was minder aangepast aan de kleinste kindjes.
o Leuk idee voor volgend jaar: elke klas een top drie laten maken van zijn
lievelingsliedjes die dan op de fuif gedraaid kan worden.
o Er kwamen wat reacties over het geluidsniveau. De dj deed wel metingen in de
zaal. Misschien kunnen we volgend jaar een actie rond oordoppen koppelen aan
de fuif? Via de CM kunnen deze worden aangevraagd.
o Veel ouders komen mee naar de kinderfuif en komen nadien niet meer terug. We
moeten op zoek naar een andere formule waarbij de kinderfuif wat langer kan
uitlopen vb. tot 22u00 zodat oudere kinderen wat later kunnen blijven. Een
afzonderlijke fuif voor de volwassenen is dan niet meer nodig.



Werkgroep “zorg thuis en op school” 26 oktober 2015: Deze nieuwe werkgroep
bestaande uit directie, leerkrachten en ouders had haar eerste vergadering. Hieruit
groeide al een concrete actie nl; het bevragen van alle ouders op een ludieke manier
tijdens de oudercontacten (zie ook luik 2)!
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Een volgende vergadering van de werkgroep is gepland op dinsdag 1 december om 20u
om de resultaten van de bevraging van de ouders te verwerken.


Voorleesmoment 28 oktober 2015: we zagen al enkele leuke foto’s via Gimme van de
voorleesactie buiten, rond het thema “Herfst”. Dank aan de leesjuffen en –ouders!



Nieuwjaarsreceptie 15 januari 2016: een gezellige receptie aansluitend bij de schooluren
met een drankje en een hapje.
De werkgroep voor deze activiteit wordt elk jaar kleiner. Een warme oproep wordt
gelanceerd voor helpende handen op donderdagavond (ophangen van de lichtslingers),
vrijdagmiddag (klaarzetten bar en speelplaats) en vrijdagavond (bar, kassa, vuurkorven,
…)
Het nodige materiaal werd al besteld oa. een grote vuurkorf.

4. Ouderklanken


In de voormiddag en bij het eten in de refter is het nu verplicht om een drankje van de
school te consumeren. Kan bekeken worden of dit vrijblijvend gemaakt kan worden,
zodat kinderen in een herbruikbare drinkfles zelf water kunnen mee brengen? Dit is
goedkoper én milieuvriendelijker.
Antwoord directie: We gaan dit bespreken.



Bij regenweer moeten er geen rijen gevormd worden en mogen de kinderen rechtstreeks
naar de klas. Voor de kleinere kinderen is dit heel overweldigend. Er is heel wat gedrum
aan de deuren. Kan dit beter gecoördineerd worden met vb. meer toezicht?
Antwoord directie: Eens binnen in de school verloopt alles rustiger; maar we bekijken hoe
we extra toezicht kunnen voorzien op regendagen door vb. de leerkrachten van de zorg in
te schakelen.



In het omkleedlokaal aan de turnzaal is het fris.
Antwoord directie: De verwarming staat daar open zoals in alle lokalen, maar we zullen
dit nog eens nakijken.



In het huidige beloningssysteem voor het lezen van boeken worden goede lezers die
sneller lezen, en dus meer boeken kunnen lezen, meer beloond dan de moeilijkere lezers
die minder boeken uitlezen, maar er wel meer moeite voor moeten doen. Kan dit
herbekeken worden?
Antwoord directie: De leerkrachten hebben nu ook al de vrijheid om hierin te
differentiëren en trage lezers vb. al na 2 boekenwormen langs te sturen. Volgende week
zijn er klasbesprekingen en zal deze mogelijkheid om te differentiëren nog eens
opgenomen worden.
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Hoe verloopt de nieuwe methode rond het niveau-lezen die nu ook meer is toegespitst
op het begrijpend lezen?
Antwoord directie: Die wordt voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd. We merken dat
het zeker nuttig is om teksten al eens op voorhand door te nemen. De snelle lezers die nu
bij hun eigen juf blijven vinden het soms wel jammer dat ze niet mee naar de kleine
groepjes mogen.



De ouderweek wordt door heel wat ouders als een heel positief initiatief gezien. Ze viel
echter in een week waarin er al een schoolvrije dag was. Voor veel ouders betekende dit
dat ze in dezelfde week twee dagen verlof moesten opnemen op het werk. Kan dit
volgend schooljaar anders worden gepland?
Antwoord directie: We nemen dit mee in de opmaak van de planning volgend jaar.



Het is jammer dat er tijdens de week van de openluchtklassen van het zesde leerjaar niet
eens wat feedback naar de ouders komt. Vb. wat foto’s, een verslagje op een blog, …
Antwoord directie: Het kan ook goed zijn dat ouders en kinderen elkaar eens 5 dagen los
laten. We bespreken dit met de leerkrachten van het 6e leerjaar.

LUIK 2: BASISZORG, EEN ZAAK VAN THUIS én SCHOOL
Doel:
Elke ouderraadvergadering wordt er tijd gemaakt om te overleggen rond zorg. “Zorg” zal
hierbij ruim worden benaderd.
Er zal worden geluisterd naar informatie en concrete verhalen van directie en leerkrachten.
Daarnaast wordt er tijd voorzien voor een brainstorm.
De bedoeling is om op deze manier te komen tot concrete tips en informatie voor alle
ouders op school. Deze kunnen verspreid worden via Twijgje, via info-momenten op school,
…

Selectie en formulering vragen voor bevraging ouders tijdens de oudercontacten:
Uit de eerste vergadering van de werkgroep “zorg thuis en op school” kwam het idee om alle
ouders te bevragen rond een aantal aspecten van zorg, in de brede zin van het woord.
In de buurt van de klassen waar de oudercontacten door gaan zullen posters hangen met
daarop een vraag of stelling en ruimte voor ouders om bolletjes te kleven bij enkele
antwoordmogelijkheden.
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De vragen/stellingen zullen variëren volgende de leeftijdsgroepen.
De leerkrachten zaten tijdens de personeelsvergadering reeds in groepjes samen om voor de
verschillende leeftijdscategorieën vragen op te stellen.
Tijdens deze ouderraad wordt een selectie gemaakt en worden nog enkele vragen/stellingen
anders geformuleerd.
Volgende vergadering: dinsdag 1 december 2015 om 20u
Tijdens deze vergadering worden de resultaten van de bevraging verwerkt en gebruikt als
basis om concrete tips en eventuele vervolgacties op touw te zetten.
De resultaten van de verwerking zullen aan alle ouders mee gedeeld worden via het Twijgje.
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