OR Vergadering 4: 3 mei 2016
Aanwezig: Dir. Jo, Dir. Heidi, Dir. Katrien, juf. Marina, Bart Duysburgh, Sarah Van Haelewyck,
Barbara Smitz, Heidi Bryssinck, Sofie Baetens, Thomas De Geest, Machteld Vandevyver,
Katleen De Beul, Maya Kurashevich, Milad Gad El Sid, Kaat Foubert.
Verontschuldigd: Sandra Van Hamme, Iris Baetens, Kristof Brys, Dirk Van den Bossche,
Maaike Vydt.
Verslag: Kaat Foubert

Inleiding:
De ouderraad wil haar medeleven betuigen aan dir. Heidi bij het overlijden van haar
schoonvader.
De ouderraad wenst dir. Heidi en Katrien Proficiat en succes bij de nieuwe uitdaging die ze
als directie aan gaan.
De ouderraad wenst dir. Jo proficiat met zijn komende pensioen en wenst hem nieuwe
uitdagingen en een zinvolle invulling.
De ouderraad wenst Els De Bruyne proficiat met de geboorte van Mon.

Mededelingen directie:
Inschrijvingen:
De kleuterschool zit (over)vol. In de lagere school zijn in sommige klassen nog enkele
plaatsen (een paar plaatsen in het eerste leerjaar en in L5 en L6). Er staan al een aantal
kinderen op de wachtlijst. Er wordt nog bekeken of men deze alsnog kan toelaten door
overtallig te gaan in de klassen. Er wordt uitgegaan van klassen van 21 leerlingen. De
kampeerders konden allemaal ingeschreven worden.
Er is een capaciteitsverhoging aangevraagd om nog dit schooljaar 3 Syrische kinderen toe te
laten in de kleuterschool. Ze zijn gestart na de paasvakantie en zijn van harte welkom.

Volgend schooljaar zijn er van alle kleuterjaren 2 klassen en telkens 3 klassen per leerjaar in
de lagere school.
Bij de inschrijfperiode volgend jaar start men met (gedurende 6 jaar) 3 klassen toe te laten in
de kleuters. (Dit betekent 63 nieuwe peuters.)

“De babbels” met de leerkrachten:
Deze gebeuren nu door dir. Katrien en Heidi. De leerkrachten worden bevraagd in functie
van het volgende schooljaar.
Het lestijdenpakket voor volgend schooljaar is al gekend. Er zullen 8 lestijden meer zijn dan
dit jaar. De hoeveelheid leerkrachten kan dus behouden worden.

Bedanking ontbijtactie:
De directie bedankt de ouderraad en haar medewerkers voor de organisatie en uitvoering
van de ontbijtactie.

Barbecue:
Alles op één dag: zaterdag. Er is gekozen voor een andere invulling omwille van de 30e editie.
Er zullen allerlei activiteiten zijn: Film in de klas van Meester Jens, gocart parcours, levend
voetbalspel, grote vier op een rij spelen, circustechnieken, grimeren, collor run, vrij podium
van de kinderen. Voor dit vrij podium is er nog plaats voor inschrijvingen.
De kinderen kunnen een kaart (8 euro) kopen om 8 spelen te doen.
Er zijn ook kraampjes met versnaperingen.
De BBQ zal verlopen zoals gewoonlijk; maar met aperitief omwille van de 30ste BBQ. Er is
plaats voor 500 inschrijvingen. Ook ’s avonds blijven een aantal activiteiten open.
De organisatie is bijna rond. Er zijn nog een 5-tal losse medewerkers nodig bij de spelen. Er
wordt aan de ouderraad gevraagd om de bar te voorzien ’s middags en ’s avonds. ‘s Middags
is er een kleine bar onder de piramide rond het vrij podium. Bij mooi weer worden ook
tafeltjes en stoelen voorzien op het gras.
Lijsten voor de helpers worden doorgegeven. Extra helpers kunnen zich nog steeds opgeven.
De lijsten zullen ook nog via mail worden verspreid.

Evaluatie ontbijtactie:
Er werden dit jaar ongeveer 200 ontbijten minder besteld. Dit betekent ongeveer 800 euro
minder winst.

Alles ging wel heel vlot. Het klaarzetten vrijdag, het vullen van de pakketten op zaterdag en
ook het uitvoeren en opruimen op zondag.
Er gebeurde een klein foutje waardoor 4 ontbijten niet zijn geleverd. Dit is goedgemaakt
door alsnog te leveren op de dag zelf, of het ontbijt terug te betalen.
Er kwamen veel positieve reacties op de goed gevulde pakketten.

Interactieve Ouderavond 10 mei:
Met dank aan dir. Jo is de verwerking van de bevraging reeds gebeurd. Ongeveer twee derde
van de bevragingen kwam ingevuld terug.
Er zijn tot hier toe een 28 inschrijvingen binnen gekomen.
Er wordt gewerkt in 3 groepen: de kleuterklassen samen in één groep, L1 tot L4 is één groep,
L5 en L6 is ook één groep.
De groepen werken elk rond een eigen thema:




Kleuters: groeien in zelfstandigheid
L1 tot 4: huiswerk maken en lessen leren
L5 en L6: plannen en zelfstandig worden in huiswerk en lessen.

Per groep worden een aantal situaties of stellingen voorgelegd om gesprekken op gang te
brengen. Bijkomend komt er wat achtergrondinformatie en tips.
Er wordt gewerkt in 3 lokalen.
De ontvangst van de ouders gebeurt in de inkomhal waar we ze doorverwijzen naar de juiste
klas. (Thomas wil dit wel doen.)
Tot 20U50 werken we in de groepen rond de stellingen. De stellingen worden op slide gezet
om te kunnen projecteren, of op papier zodat ouders wat kunnen noteren.
In elke groep is er een moderator en een secretaris voorzien. De secretaris maakt notities
over tips en noteert vragen om nadien in de grote groep te laten terugkomen. Deze worden
de basis om een infoboekje op te maken voor alle ouders. Per groep zal er zeker ook een
leerkracht en iemand van de directie aanwezig zijn. Bij vragen aan leerkrachten moet de
moderator bewaken dat het algemene vragen blijven, het is niet de bedoeling dat
individuele situaties besproken worden. Vragen moeten ook meegenomen kunnen worden
om over na te denken of later iets mee te doen.
Nadien komen we samen in één grotere klas/refter en wordt een drankje aangeboden aan
de ouders.
In grote groep wordt dan toelichting gegeven door Machteld over de te verwachten evolutie
in groeien naar zelfstandigheid doorheen de verschillende leeftijden. Vragen en tips uit de
groepen kunnen aan bod komen.

Rond 21u30 zouden we graag beginnen afronden.

Taakverdeling:






Moderator kleuters: Machteld – moderator middengroep: Maaike – moderator L5
en L6: Bart
Per groep een secretaris, zeker ook een leerkracht en iemand van de directie.
Klaarzetten refter: Bart
Drank: school
Opruimen: gezamenlijk

Kinderopvang eerste communie:
4 Kindjes zijn ingeschreven en zullen worden opgevangen door Sofie en An.
De peuterklas zal hiervoor open zijn rond half elf.

Oproep rond kalender volgend jaar:
Wat behouden we van activiteiten? Zijn er nieuwe ideeën?


Er zal alleszins een werkgroep rond de inrichting van de speelplaatsen worden
opgestart. Dit wordt een gemengde werkgroep met ouders en leerkrachten. Er zal
ook sterk gewerkt worden met inbreng van de kinderen zelf.
De planning loopt over 3 schooljaren: eerste jaar vooral inbreng kinderen en andere
ideeën verzamelen; tweede jaar: de praktische realisatie starten; derde jaar: de
afwerking. Bij de opmaak van een plan kan het regionaal landschap Schelde-Durme
helpen.
Er wordt gestart op de personeelsvergadering eind augustus om de ideeën te laten
groeien.



Er wordt geopperd om eventueel terug een gezinswandeling te doen volgend jaar.

Ouderklanken:
De kind-contacten:
Er zijn heel wat positieve reacties op de kind-contacten. Het is een leuk initiatief om de
kinderen te leren communiceren en ook hun mening belangrijk te vinden.

Wanneer is er klasfoto?
Deze is er samen met de individuele foto’s half mei.

De ouderraad vraagt om het duidelijk te communiceren aan de ouders als de individuele
foto’s niet kunnen gebruikt worden als officiële pasfoto.

Waarheen gaan de schoolreizen?
Dit staat volgende maand in het Twijgje.

Kan de eerste communie volgend jaar nog op school worden georganiseerd?
Dit is nog niet geweten, er is nog overleg rond.
Volgens de visie van het bisdom is het geen schoolgebeuren maar moet het een
parochiegebeuren zijn. In sommige scholen doen maar enkele kinderen nog hun communie;
de druk op de klassen wordt dan wel groot als dit tijdens de lessen moet voorbereid worden.
Op BBH zijn er wel nog een 30-tal kinderen die hun communie doen, er wordt dus gehoopt
dat dit nog zelf georganiseerd mag worden.

Volgend ouderraad: 9 juni (Met afscheid van een aantal ouders wiens kinderen de school
verlaten)!

