Ouderraadvergadering 7 februari 2017 – voorbereiding directie
1. Wij willen graag de ouderraad bedanken voor organisatie van de nieuwjaarsreceptie. Ook de
traditie van het bakken van de pannenkoeken wordt door de kinderen en het
leerkrachtenteam erg gewaardeerd !
2. Leerlingenaantal
Een aantal anderstalige nieuwkomers verliet onze school.

Kleuters
Geel

Lagere
school
Geel
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Kleuters
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Groen
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school
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oktober 2010

91 + 18
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76
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februari 2011

111+22
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125

204

456 + 22

oktober 2011
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februari 2012
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456 + 26

februari 2013

102+31

124
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492 + 31

Oktober 2013

99 + 27

113

239

92
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482 + 27

februari 2014

112 + 32
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106

176
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507 + 32

Sept 2014

113 + 27
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67

199

266

494 + 27

februari 2015

122 + 28

115

264

74

203

277

513 + 28

oktober 2015

86 + 27

116

229

62

221

283

485 + 27

februari 2016

97 + 35

118

250

73

221
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509 + 35
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70+29

113

212

70

233
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486+29

februari 2017

81+35

114

230

77

231
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503+35
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Berkenboom Geel
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Plaatsen niet
indicator

Plaatsen
indicator

Plaatsen niet
indicator

15

27

7

14

Broers /zussen

8

7

4

12

Vrije plaatsen

7

20

3

2

3. Inschrijvingsmomenten
- Periode 1 : broers en zussen : van 16/01/2017 tem 24/02/2017
- Periode 2 : 13/03/2017 tem 31/03/2017
- Periode 3 : 24/04/2017 tem 31/08/2017
4. School in zicht
- School in zicht maakt van scholen terug echte buurtscholen: scholen die een afspiegeling
zijn van hun buurt. Ouders gaan via School in zicht samen op bezoek in de scholen in hun
buurt. Ook tijdens de infoavond en de terugkomavond ontmoeten zij elkaar en krijgen zij
informatie over het scholenaanbod.
- We werken mee aan school in zicht om samen met de stadskernscholen naar buiten te
komen als 1 geheel
- scholenmarkt : op 24 januari in het Bauhuis
- ouders bezoeken de school op 10 februari – 13 februari : in de Heistraat komen er 21
gezinnen op bezoek / in de Passtraat komen er 2 gezinnen op bezoek
- terugkomdag : 21 februari 2017
5. BBQ organisatie en tips – sponsoring BBQ
- de voorbereiding van de BBQ is volop gestart.
- Graag jullie tips over organisatie en eventuele sponsoring
- Een eerste vergadering met de werkgroep had plaats in december.
vergadering volgt later deze week.

Een tweede

6. Organisatie oudercontact
- Graag tips en adviezen
7. Evaluatie twijgje

8. Personeelsvergadering
- In de kleuterschool werd gewerkt aan de leerlijn i.v.m. onthaal van de kinderen.
Er werden doelstellingen en groeilijnen uitgezet van de peuters naar de derde kleuterklas
toe.
- In de lagere school werd gewerkt rond curriculumdifferentiatie . Leerplandoelen werden
vergeleken met de doelen uit de handleiding. Er werden afspraken gemaakt i.v.m.
differentiatie naar sterkere kinderen en kinderen met ondersteuningsnood
9. Vijfde leerjaar – benefiet – koffie en chocostop
- Het vijfde leerjaar organiseert een benefiet – concert op de koffie- en chocostop.
- Dit gaat door in het zaaltje onder de kerk
- Er wordt een vrije bijdrage gevraagd aan de ouders en kinderen die komen kijken
- De ouders zijn welkom vanaf 8.20 tot 9.00, in de loop van de dag gaan ook alle kinderen
van de school kijken.
- Het benefiet concert wordt voorbereid tijdens de crea twee daagse .
- Dit is ten voordele voor Burkina Faso ( Broederlijk delen)
10. Complimentendag
- op vrijdag 3 februari 2017 ging de complimentendag door. De klassen werkten
klasdoorbrekend . Alle kinderen verdienden een pluim !
- Wij hopen dat jullie bij commentaren en op rapporten ook opmerken dat bij zwakkere
resultaten ook de nodige tips en bemoediging wordt genoteerd door de leerkrachten.
11. Guy Daniels : verteltent
- op 30-31 januari was de jeugdauteur bij ons op school. Er werden verhalen verteld door
de auteur die visueel werden ondersteund met beelden. De ouders kinderen leerden
hoe een boek gemaakt wordt.
12. Eandis : L4
- in het kader van wero kwam Eandis op bezoek in het vierde leerjaar. Adhv maquettes en
een powerpoint werd uitleg gegeven over de werking van windenergie. Dit gebeurde op
initiatief van een ouder die werkzaam is bij Eandis.
13. Hoogbegaafdheid
- De directie ging een kijkje nemen bij Exentra : een centrum dat werkt rond
hoogbegaafdheid.
- Een ouder stelt voor om een info-avond i.v.m. hoogbegaafdheid te organiseren voor alle
leerkrachten. Tof initiatief!

Ouderraad Berkenboom Heistraat
7 februari 2017 - verslag vergadering ouderraad
Vergadering

20 u – op school

Aanwezig

Bart D, Sofie B, Peter DC, Sam O, Inge W, Hilde VA, Filip DS, juf Carina, juf Sofie,
dir Heidi, dir Katrien, Merel M, Klaas DW, Kristof B, Els DB, Heidi B, Babs S
(verslaggeving)
Verontschuldigd Sandra VH, Kaat F, Earde D, Katleen DB
:

•

Mededelingen van de directie, aanvullend bij nota in bijlage. (cfr infra)
o Even stilstaan bij het overlijden van de echtgenoot van Juf Evy De Taeye (Huppelpas).
Begrafenis was op 7.2.2017. Er ligt een rouwregister op beide scholen.
o

Dank je wel aan de Ouderraad voor de organisatie van de Nieuwjaarsreceptie op 13.01
en de pannenkoeken met lichtmis.

o

Leerlingenaantal - evolutie & plaatsen voor 1 e kleuterklas - zie lijst onderaan

o

Inschrijvingsperiode
- Periode 1 : broers en zussen : van 16/01/2017 tem 24/02/2017
- Periode 2 : 13/03/2017 tem 31/03/2017
- Periode 3 : 24/04/2017 tem 31/08/2017

o

School in zicht
▪ Ouders kunnen via infomarkt in Bauhaus en bezoek aan scholen, de diverse
scholen in stad leren kennen.

o

BBQ en organisatie
▪ Hopen op goed weer !
▪ Wat denken jullie als ouders over sponsering ?
• Idee om dit kenbaar te maken via placemats.
• Het is niet de bedoeling om rond te gaan, maar gericht via mail de
ouders te bevragen. Rondgaan voor sponsering leert uit ervaring van o.a.
de ontbijtactie dat dit niet zoveel oplevert.
• Directie gaat dit proberen bij deze editie van de BBQ
▪ Winst van de BBQ zal ook worden toegevoegd aan budget voor pimp je
speelplaats
▪ Attracties : te bekijken, zeker voor de allerkleinsten
▪ ETEN :
• In twee groepen verdelen : 17 en 19 uur
• Totaal aantal max inschrijvingen blijft gelijk op 500.
▪ Ideetjes voor randanimatie
• Rommelmarkt

▪

• Eendjes vissen
Aandacht voor de prijs van de spelenkaart, vorig jaar werd die te duur bevonden.

o

Oudercontact 23 februari
▪ Er wordt eens geen bevraging georganiseerd.
▪ Thema dit jaar is complimenten. Ook de ouders krijgen deze keer een
compliment (drankje en hapje in de gang, aangeboden door de zorgjuffen)
omdat zij naar het oudercontact komen en zo interesse vertonen in de werking
van de school en de opvolging van hun kind op school.

o

Twijgje : eerste evaluatie
▪ Inhoudelijk positief bevonden tov traditioneel twijgje
▪ Tijdschriftformaat met relevante en interessante artikels en nodige info
▪ Layout : kan nog verder verfijnd worden. Pagina’s met 4 kolommen geeft een
moeilijke bladspiegel, is moeilijk leesbaar. Voorkeur gaat uit naar max 2
kolommen per blz.
▪ Vraag is of de kostprijs van dergelijke editie niet te hoog ligt, doch de directie
stelt dat dit meevalt.
▪ Kalender op de achterkant met weetjes en tips. Maandelijkse kalender blijft
behouden.
▪ In de rand :
• Gimme méér gebruiken door bepaalde klasjuffen. In bepaalde
(kleuter)klassen wordt dit zeer frequent gebruikt, in de lagere school
minder.
Personeelsvergadering
▪ PV in twee delen
• 1 voor kleuters (dir Heidi) : onthaal kinderen zit goed, mooie leerlijn.
• 1 voor lagere school (dir Katrien)
o Gedifferentieerd curriculum : wat aanbieden aan de sterke,
middelmatige en zwakkere leerlingen
Vijfde leerjaar – benefiet – koffie en chocostop

o

o

▪
▪

Enkele ouders merken op dat de druk op de kinderen hoog is en de lat vrij hoog gelegd
wordt.
De directie zegt dat dit de eerste keer is en dat de organisatie misschien wat begesteld
moet worden. De directie zal dit meenemen bij de nabespreking van dit evenement.

o

Complimentendag
▪ Er werden vele pluimen uitgedeeld op 3 februari. Er werd ook klasoverschrijdend
gewerkt.
▪ Met beperkt aantal inspanningen, leuk resultaat behaald
▪ Op de rapporten wil men ook steeds meer werken met complimenten. Bij slechte
cijfers tracht men te melden waarom dit zo is en hoe men dit kan verhelpen.

o

Verteltent Guy Daniels – leraarskamer
▪ Leerlingen en leerkrachten vonden dit een leuk initiatief
▪ Tent stond opgesteld in de leraarskamer en was aangekleed met figuren van de
verhalen
▪ Sfeervolle verlichting
▪ Guy Daniels speelde heel sterk in op de vragen van de kinderen.

▪
▪

o

o

•

Grotere kinderen hebben geleerd hoe ze een boek moeten samenstellen.
Er zijn wel vragen bij de prijs per kind. Directie stelt dat hij vrij duur was, ook al
kwam hij op school en niet in een theaterzaal, … optreden.
Eandis : L4
▪ Interessante vorming voor L4 door papa van leerling omtrent windenergie en
elektriciteit in het kader van WERO.
Hoogbegaafdheid
▪ Dir Heidi heeft hieromtrent een vorming gevolgd. Men wil verder met Exentra
werken. Zij hebben materiaal voor kinderen die hoogbegaafd zijn maar ook voor
kinderen die een extra uitdaging nodig hebben.
▪ Men wil dit koppelen aan het gedifferentieerd curriculum.
▪ Budget voor deze begeleiding is wel vrij veel.
▪ Een ouder stelt voor om een info-avond i.v.m. hoogbegaafdheid te organiseren
voor alle leerkrachten. Tof initiatief!

Activiteiten – (Bart Duysburgh).
o Nieuwjaarsreceptie en pannenkoekenbak lichtmis : merci voor alle hulp.
o Evaluatie nieuwjaarsreceptie
▪ Zowel in 2016 – 2017 klein verlies, heeft dit te maken met de locatie ? Piramide
is meer zichtbaar en gezelliger dan de grote koer. Grootouders staan wel liever
binnen om wafels te bakken en hotdogs te verdelen. 2016 en 2017 waren ook
wel natte edities. Op de grote speelplaats heeft men wel een beter zicht op de
kinderen.
▪ Doel is : samenbrengen van mensen en niet het doel om winst op te leveren.
▪ Vuurkorf is geen optie meer gezien het niet evident is het vuur aan te krijgen en
ook niet evident om brandhout te vinden.
▪ Wafels waren allemaal op : topper.
▪ Opletten met gebruik van stroom. Er waren ook dit jaar problemen. Bij de BBQ is
de electriciteitsverdeling ook een zorg, aandachtspunt om niet met kortsluiting
te zitten.
▪ La chouffe coffee dient geschrapt te worden van de lijst wegens te hoge
aankoopprijs. Er wordt toegelegd op deze drank ipv kleine winst te maken.
▪ Waarde van de bonnekes die uitgedeeld worden moet beter afgesproken
worden.
▪ Kunnen we bij minder weer geen terrasverwarmers ergens (gratis) ontlenen ?
o Evaluatie lichtmis
▪ Voldoende bakkers, voldoende helpers dag zelf, tevreden kinderen 😉
o Ontbijtactie
▪ Zelfde principe als voorgaande jaren, naar verdeling, inhoud ontbijt, … alleen
wordt er rekening gehouden met het zomeruur dat weekend.
▪ Helperslijst wordt rondgedeeld.
▪ Oproep om ontbijten te verkopen.
▪ Winst gaat naar project : Pimp je speelplaats.
o Pimp je speelplaats
▪ Laatste maanden is er niet zoveel gebeurd. In najaar waren er de verschillende
enquêtes.

▪

▪

▪

Draad wordt terug opgenomen en streefdoel is om binnen de school eind april –
begin mei te landen met het ‘ huiswerk’ zodat het regionaal landschap ermee
aan de slag kan.
Misschien een idee om de buitenspeeldag van 19 april aan te grijpen om nog een
laatste actie en inspraakmoment te doen met de kinderen. Wordt verder
bekeken binnen de werkgroep met de directie.
Het is gewenst nog een speelplaatsobservatie te doen op school, misschien
kunnen er een aantal ouders helpen op een woensdagvoormiddag. Te bekijken.

o

Organisatie Ouderraad en Schoolraad (cfr infra)
▪ Schoolraad : (SR)
• Officiële vergadering, strikte agenda
• Schoolraad heeft adviesrecht, de school kan dan zelf nog beslissen
omtrent allerlei zaken.
• 3 ouders zitten in de SR
o Voorzitter OR zit er rechtsreeks in
o Twee vrijwilligers, op heden Kaat Foubert & Sarah Van
Haelewijck
• Wordt opnieuw samengesteld in maart 2017 en wordt verkozen voor 4
jaar. OPROEP voor nieuwe kandidaten wordt verstuurd via gimme. De
Ouderraad kan dan de vertegenwoordigers aanduiden.
• Dit moet officieel in orde worden gebracht met brief vanuit de directie
en Ouderraad.
• Is er misschien iemand van de Huppelpas geïnteresseerd in de
Schoolraad ?
▪ In onze school ligt het zwaartepunt bij de Ouderraad, niet de Schoolraad.

o

Ouderraad - bestuur 2017 – 2018 en volgende jaren (cfr infra)
▪ Samenstelling : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris 1 (analoge werkverslagen, Twijgje, …) & 2 (digitale werk – gimme, ledenlijsten), 3
Werkgroepcoördinatoren (pannenkoeken, ontbijt, nieuwjaarsreceptie, fuif, pimp
je speelplaats, …)
▪ OPROEP voor schooljaar 2017-2018 toe en zeker naar 2018-2019 toe voor
kandidaat bestuursleden. Heidi stopt zeker in 2017, Bart & Kaat zeker in 2018
omdat ze dan geen kinderen meer op onze school hebben.
▪ Er zijn reeds draaiboeken opgesteld van de activiteiten (fuif, nieuwjaarsreceptie,
ontbijtactie, …)
▪ Bart is bezig met opstellen van draaiboek van voorzitter.
▪ Iedereen is welkom in de OR, er zijn geen maximum aan leden, er zijn geen
verkiezingen nodig voor nieuwe leden.
▪

o

Ouderklanken
▪ Turnen
• Er wordt gemeld dat er tijdens de koude maanden, kinderen van het
eerste leerjaar in hun short voor de turnles buiten moeten spelen tijdens
de speeltijd. Er wordt gevraagd dit tijdens de wintermaanden te
vermijden.

▪

▪

▪

▪

▪
▪

•

4 vuren
• SVS - wedstrijd binnen school en interscholen in Sint-Niklaas voor 3 en 4
e leerjaar.
• Leuk initiatief waaraan onze school deelneemt, maar werd rijkelijk laat
aangekondigd.
Kinderen
• Kleuters haasten zich tijdens middageten om te mogen gaan spelen,
waardoor hun eten vaak niet op is : Aandachtspunt.
Schoolbib
• Werkt goed. Kinderen zijn heel enthousiast.
• Bv eens een wist je datje lanceren (in Twijgje) hoeveel boeken er al
ontleend zijn.
Blijven eten
• Indien men via een beurtenkaart werkt, zou men de middagtoezichten
niet kunnen inbrengen bij de belastingen. Bij een lopende opdracht via
de schoolrekening kan dit wel.
Gimme
Één iemand meldt dat hij / zij er problemen mee zal hebben (kind gaat nog niet
naar school maar is wel ingeschreven) dat hun kind gefotografeerd zal worden en
dat die foto’s (vaak ook groepsfoto’s) te zien zullen zijn via gimme. In principe
heeft men bij start van schooljaar papier getekend dat men akkoord is dat
kinderen gefotografeerd zullen worden. Vraag is hoe hiermee omgaan.

Volgende vergadering : donderdag 27 april om 20 uur op school.

ORGANISATIE OUDERRAAD & SCHOOLRAAD
Het Participatiedecreet regelt de ouderparticipatie op school op basis van:
•

Schoolraad

•

Ouderraad

Op school wordt dit concreet als volgt ingevuld, met het zwaartepunt op de
Ouderraad(vergaderingen):

In de ouderraad wordt de belangrijkste informatie over de dagelijkse schoolwerking besproken. In de
schoolraad worden meer technische onderwerpen behandeld en is er ruimte voor formeel advies
naar het schoolbestuur.

SAMENSTELLING SCHOOLRAAD
Het mandaat van de huidige Schoolraad loopt van April 2013 tot Maart 2017.
Tegen eind maart worden 3 vertegenwoordigers van de ouders uit de ouderraad aangeduid. Volgens
het decreet moeten alle ouders op school de kans krijgen zich hiervoor kandidaat te stellen. Daarom
wordt een oproep verstuurd vanuit de Schoolraad en directie.

SAMENSTELLING OUDERRAADBESTUUR
Het mandaat van het OR bestuur loopt van 2016 tot 2019.
Bestuur: 1 voorzitter, 1 penningmeester, 2 secretarissen, 3 coordinatoren werkgroepen
3 bestuursleden stoppen vroegtijdig (wegens “einde kinderen”):
•

Coordinator werkgroepen (Heidi): stopt na dit schooljaar

•

Secretaris (Kaat): stopt na volgend schooljaar

•

Voorzitter (Bart): stopt na volgend schooljaar

Voor een vlotte overgang:
•

1 of 2 nieuwe bestuursleden volgend schooljaar

•

Draaiboeken voor dagelijks bestuur en grote activiteiten

•

Doorgeven ervaring van bestuursleden

•

Herschikking bestuur tegen einde schooljaar

