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AGENDAPUNTEN

1. Mededelingen door de directie


De directie bedankt de ouderraad voor de organisatie van de nieuwjaarsreceptie.



Op het oudercontact kregen ouders de mogelijkheid om te stemmen op 3 keuzes voor de
organisatie van een info-avond rond “zorg” in de ruime zin van het woord. Er was ook
een vierde mogelijkheid om zelf een idee aan te brengen.
Als duidelijke winnaar kwam het thema “huiswerk” uit de bus.
Uit “losse babbels” met de stemmers bleek dat ouders het vooral belangrijk vinden om in
interactie te kunnen gaan over huiswerk, eerder dan te komen luisteren naar een
spreker. Er is vooral nood aan overleg tussen ouders onder elkaar en overleg tussen
ouders en leerkrachten.
De directie stelt de vraag aan de ouderraad om hierrond een interactieve avond voor
ouders te organiseren. Als datum hiervoor wordt dinsdag 10 mei vooropgesteld.
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Een voorbereidende vergadering met de ouders van de werkgroep zorg wordt ingepland
op dinsdag 22 maart om 20u.
Extra thema’s die door ouders werden aangebracht waren o.a.: “(veilig) omgaan met
computers” en “omgaan met pestgedrag”.



Op zaterdag 28 mei is er de 30e editie van de BBQ. De school maakt er iets speciaal van.
Het wordt een feestelijke dag met in de middag verschillende activiteiten, een vrij
podium, een filmfestival en een kleine bar.
Een greep uit de randanimatie:
o Een gocart-parcours
o Een levend voetbalspel
o Grote 4 op een rij spelen
o Een opblaasbare speelstraat
o Circustechnieken
o Schminken
In de namiddag zijn volgende versnaperingen voorzien:
o
o
o
o
o

Popcorn (voor bij de film)
Wafels
Snoepzakjes en chips
Voorverpakte ijsjes
Hotdogs

In de namiddag zal er voor 5 euro een kaart gekocht kunnen worden die de mogelijkheid
geeft om 8 spelletjes/animaties te doen voor telkens 10 minuten. De activiteiten zijn
verspreid over de grote speelplaats en het grasplein. Onder de piramide wordt een
kleine bar voorzien. Er zullen ook nog enkel tentjes zijn waaronder mensen kunnen
zitten.
Voor drank en versnaperingen wordt gewerkt met drankkaarten (vakjes van 1 euro).
De namiddag-activiteit duurt tot 16u a 16u30.
Vanaf 17u is er dan de klassieke BBQ-formule met nog enkele aanvullende activiteiten
(levende voetbal, film, gocarts, speelstraat). Er zal een aperitief voorzien zijn en life
muziek in de gang en de grote turnzaal.
Men zal gaan tot maximaal 500 inschrijvingen.
Om dit alles mogelijk te maken zal er een beroep gedaan worden op de leerkrachten (die
2 shiften zullen werken) en op zoveel mogelijk helpende handen van de ouderraad!
De helpers die een hele dag aanwezig zijn krijgen een belegd broodje en een wafel/hotdog.
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Vragen/opmerkingen vanuit de ouderraad:
o De shiften voor de ouders niet te lang maken zodat ze ook nog eens met hun
kinderen kunnen rondgaan en spelen.
o Tijdig een oproep lanceren voor meehelpende ouders.
o Op de uitnodiging duidelijk vermelden dat het de bedoeling is dat de kinderen
kunnen komen spelen onder begeleiding van hun ouders. Dit om te vermijden dat
kinderen alleen afgezet worden.


De eerste inschrijvingsperiode is voorbij. Voor de 42 plaatsen zijn er al 23 leerlingen
ingeschreven.
Op 1 maart om 7u30 start de 2e inschrijvingsperiode. Er zijn nog 7 plaatsen voor
indicatorleerlingen en 12 voor niet-indicatorleerlingen. Al heel wat ouders belden voor
informatie naar de school.



De vraag aan het schoolbestuur om de klaslokalen steeds te mogen vullen is
goedgekeurd. D.w.z. dat er een cyclus zal komen van een aantal jaren waarin er maar 2
klassen zullen binnen kunnen, gevolgd door een aantal jaren waarop er dan weer 3
klassen binnen kunnen.



Voorlopig mag de zolder niet gebruikt worden met groepen. Er moeten eerst extra
ondersteuningsbalken gestoken worden. De directie hoopt dat hier in de toekomst
budget voor vrijgemaakt kan worden door het schoolbestuur.



Naar aanleiding van de recente fietsdiefstallen in de rekken buiten de schoolpoort is de
school op zoek naar een plaats om de fietsen binnen de school te kunnen plaatsen. Men
zal dit proberen oplossen zonder dat er telkens over de kleuterspeelplaats moet gegaan
worden. In maart zouden de werken beginnen aan de wegel die vanuit de Vinkenlaan
naar de school zal lopen. Er zal bekeken worden om een opening te maken langs die kant
om fietsen in de buurt van de containers te kunnen plaatsen.
Binnenkort is er ook een fietsweek op school. De politie zal de fietsen komen keuren en
labelen en sensibiliseren rond goede fietssloten.

2. Mededelingen vanuit de ouderraad


Op het medezeggenschapscollege was er een informatiemoment rond vluchtelingen.
Vanuit het opvangcentrum in de Westakkers gaan er 33 kleuters en 34 lagere
schoolkinderen naar school in 12 scholen verspreid over Sint-Niklaas.
Vanuit de scholengemeenschap wordt er ondersteuning geboden door een
orthopedagoog met ervaring rond traumaverwerking.
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De laatste jaren werden er sowieso al tussen de 30 en de 120 anderstalige nieuwkomers
door de scholengemeenschap opgevangen.


Berkenboom Humaniora roept ouders van leerlingen uit het zesde leerjaar die volgend
schooljaar bij hen naar school willen komen op, om hun zoon/dochter tijdig aan te
melden. Vorig schooljaar stonden er onverwacht veel leerlingen op een wachtlijst!



Volgend schooljaar zal een werkgroep worden opgericht die zich zal buigen over de
opwaardering, verfraaiing en vergroening van de speelplaatsen.
Op de campagnewebsite van “pimp je speelplaats 2.0” is hierover veel waardevolle
informatie te vinden.
Op 15 maart zal er iemand van het regionaal landschap Schelde-Durme de speelplaatsen
komen bekijken om al enkele eerste tips en ideeën te geven.



Het 3-jarig mandaat van het huidige ouderraadbestuur loopt af op het einde van dit
schooljaar. Een warme oproep aan ouders die geïnteresseerd zijn om in het bestuur te
komen of om één van de werkgroepen te leiden! De invulling van het nieuwe bestuur zal
in de laatste ouderraadvergadering verder besproken worden.

3. Activiteiten/kalender


Evaluatie van de nieuwjaarsreceptie:
o De nieuwe locatie was beter en zal volgend jaar behouden blijven.
o Door het slechte weer is er minder volk lang gebleven waardoor er verlies is op
deze activiteit.
o Volgend jaar zullen bonnetjes worden uitgedeeld ter waarde van 1 euro. Het is
dan duidelijker wat ermee verkregen kan worden. De gratis bonnetjes kunnen
dan niet meer gebruikt worden voor de duurdere consumpties.
o Volgend jaar zal duidelijker aangeduid worden waar de hotdogs en wafels te
verkrijgen zijn.



Evaluatie van de lichtmis-activiteit:
o Er waren voldoende ouders om de pannenkoeken te bakken.
o De voormiddag waarop de pannenkoeken aan de kinderen uitgedeeld werden is
vlot verlopen.



24 april is er de ontbijt-actie.
o De eerste bestelformulieren werden gemaakt en meegegeven, er zullen nog
herinneringen volgen.
o De belangrijkste sponsor (bakker Stefan) heeft al toegezegd.
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o Er zal tijdig een oproep gelanceerd worden voor helpers op zaterdag en voor
chauffeurs op zondag.


Tijdens de eerste communie op 5 mei zal de ouderraad voor kinderopvang zorgen voor
de kleinere broertjes en zusjes van de communicanten. Deze opvang gaat door in de
kleuterklas in het klooster.
We zoeken hiervoor minimum 2 ouders die dit op zich willen nemen!

4. Ouderklanken


Voor het 4-vurentornooi van het derde en vierde leerjaar werd er dit jaar gewerkt met
selecties. Dit zorgde toch voor wat ontgoochelde kinderen. Vooral het feit dat er
kinderen geselecteerd werden die niet hadden meegedaan aan de voorrondes op school,
gaf wrevel tussen de kinderen onderling.
Directie: We gaan dit navragen bij de LO-leerkrachten. Dit is normaal niet de visie van de
school.



Daarnaast willen de ouders ook wel benadrukken dat ze het sporten tijdens de middag
een zeer goed initiatief vinden!



Gaan er naar volgend schooljaar toe klassen herverdeeld worden? En zo ja, gaan de
kinderen/ouders daar dan inspraak in krijgen?
Directie: Er zullen zeker klassen herverdeeld worden. Er is al aan een aantal leerkrachten
gevraagd om al wat te beginnen puzzelen. Dit is een heel ingewikkelde puzzel waarbij
rekening gehouden wordt met: vriendjes, niveau, verdeling jongens-meisjes, … Het
inspraak geven aan kinderen/ouders maakt het bijna onmogelijk om deze puzzel op een
goede manier te maken.
Het “bij-wie-zit-ik-moment” zal op 30 augustus zijn.



De “move tegen pesten” werd als een mooi initiatief ervaren door ouders en kinderen.
Directie: Dit groeide uit “een dag van”- actie van enkele van de klassen (de dag tegen
pesten). Tijdens de projecten van “de dag van” zijn er al heel wat mooie dingen gebeurd
op school.
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