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Toelichting over het nieuwe lokaal van de Chiro Meisjes door Dhr. Johan De
Ridder (voorzitter schoolbestuur Berkenboom Basisscholen):
Meneer De Ridder is op eigen vraag aanwezig op de ouderraad om enkele mededelingen te
doen i.v.m. de bouw van het Chiro lokaal en het protest daartegen en de stand van zaken
i.v.m. de komst van de trage wegel.

Bouw chirolokaal:
Er gingen veel discussie vooraf aan de bouw van dit nieuwe Chiro lokaal. Het schoolbestuur
wil benadrukken dat men zeker niet tegen de Chiro en jeugdbewegingen in het algemeen is.
De plaatsing van het nieuwe gebouw is echter niet ideaal: vlak voor de deur van de school.
Het is jammer dat andere opties niet verder werden bekeken: de groene weide, renovatie
lokalen onder de kerk. Het schoolbestuur was dus van mening dat het hiertegen moest
reageren. Er werd nog wat veranderd aan het plan maar ook het nieuwe plan is verre van
ideaal. Het schoolbestuur besliste aldus een bezwaarschrift in te dienen.
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Omdat niet in de statuten van de Berkenboomscholen is opgenomen dat er tegen gebouwen
in de buurt gereageerd kan worden, verwacht men dat het bezwaarschrift niet aanvaard zal
worden.
Het schoolbestuur heeft vooral schrik dat de inkom van de school een speelplein wordt.

De trage wegel:
Het is al een streven van jaren dat men via een wegel vanuit de Vinkenlaan naar school zou
kunnen komen. Het schoolbestuur is dan ook tevreden dat het pad er komt. De plaats van de
fietsenberging op school kan hier aan aangepast worden.
Het schoolbestuur gaf de gemeenteraad nog advies over de loop van deze wegel. Op het
voorgestelde plan stopte de wegel namelijk vlak aan de poort. Op het moment dat de school
uit is of begint komt het fietspad dus uit in de schoolmassa. Dit lijkt niet veilig.
In het contact hierover met het gemeentebestuur kreeg men te horen dat de bezorgdheid
meegenomen ging worden, maar was er toch sterk het gevoel dat alles al beslist was.
Op 20 februari kreeg men een mail (zie bijlage) waarin werd meegedeeld dat er deels
rekening gehouden werd met de bezorgdheid van het schoolbestuur d.m.v. een afbuiging in
het pad.

Mededelingen vanuit de directie:


Tijdens de oudercontacten werd een enquête afgenomen onder de ouders i.v.m.
het gebruik van de nieuwe groene speelplaats. Samen met de resultaten van een
bevraging van de leerkrachten op een personeelsvergadering en de leerlingen van
het leerlingenparlement zal een werkgroep hiermee volgend jaar aan de slag gaan.
Het is de bedoeling te komen tot organisatorische en pedagogische afspraken. Deze
zullen worden besproken op de ouderraad en het leerlingenparlement en zullen dan
worden gevisualiseerd voor de kinderen.
De belangrijkste resultaten uit de bevraging van de ouders:
o Het overgrote deel van de ouders (148 van de 195) vindt het belangrijk dat
hun kind ontwikkelt door beweging en buitenspel.
o Slechts 4 van de 159 ouders vinden het niet aanvaardbaar dat hun kinderen
vuil worden bij het op ontdekking gaan in de natuur. De rest vindt dit
aanvaardbaar (39), niet erg (40) of helemaal niet erg (76).
o 46 ouders vinden dat hun kinderen bij alle weer op de bergen en tunnels
mogen spelen, 46 als het niet regent maar de grond wel nog nat is en 65
ouders vinden dat dit alleen kan als het volledig droog is.
o De meeste ouders (67 van de 74) staan ervoor open om laarzen of pantoffels
te voorzien die op school blijven.
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o 47 van de ouders vinden dat ze goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling
van de speelnatuur, 86 zeggen op de hoogte te zijn door wat ze zien als ze de
kinderen komen ophalen, 17 willen graag meer op de hoogte gebracht
worden en 15 geven aan niet op de hoogte te zijn.


Uitbreiding van de interdiocesane proeven.
Vroeger nam alleen het zesde leerjaar hier aan deel voor de leergebieden wiskunde
en taal.
Dit schooljaar zal ook het vierde leerjaar deelnemen. (Zij leggen de proeven af in mei,
het zesde leerjaar in juni). De school zal dit schooljaar ook deelnemen aan de 3
leergebieden: taal, wiskunde en wero.
De resultaten hiervan komen niet op het rapport, maar worden besproken met het
leerkrachtenteam met de bedoeling de sterke en zwakkere punten te leren kennen
en hier actiepunten aan de koppelen voor volgende schooljaren.



Nieuwe peuterklas: na de Paasvakantie starten nog 15 nieuwe peuters in een nieuw
peuterklasje. Dit wordt ingericht in een tuinklas (in samenspraak met de opvang). Er
wordt voor gekozen om deze nieuwe peuters niet op te nemen in de mengklassen
omdat het verschil met de oudere eerste kleuterklas te groot wordt. Juf Tina en Juf
Claudia zijn de juffen van deze klas.
Op 26 maart is er een extra info avond voor de nieuwe ouders.



Lezing Excentra, op 6 maart door Tessa Kieboom over meer begaafde en
hoogbegaafde kinderen. De lezing is echter een meerwaarde voor alle ouders. Vanuit
de samenwerking met Excentra is het werken in niveaugroepen voor wiskunde
ontstaan.



Opvang broers en zussen tijdens de eerste communie mis. Op voorwaarde dat er
vrijwilligers gevonden worden (de vaste kunnen niet) zal de ouderraad op 10 mei van
10u45 tot 13u jonge broertjes en zusjes opvangen in de school tijdens de viering.
Meestal gaat dit slechts over een 3tal kinderen. Bart zal een oproep lanceren.



BBQ op 26 mei: het concept zal verlopen zoals vorig jaar, maar enkele spelen zullen
vervangen worden door nieuwe. Er kan gegeten worden in 2 shiften. Er is terug een
vrij podium. De ouderraad zal de bar bemannen.
Er wordt bekeken of tijdens de BBQ ook de nieuwe groene speelplaats officieel
geopend kan worden.



Project droomschool: Het 1e en 2e leerjaar starten binnenkort aan het project
droomschool. De muzische vorming (muziek, woord/drama en dans) wordt hierin
gegeven in samenwerking met de academie van Sint-Niklaas. De verplaatsingen
gebeuren te voet.
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Blauwe rekengroepen van L5 en L6 doen mee aan de kangoeroewedstrijd op 15
maart.



Op 23 maart zijn er de PEP-dagen: de leerlingen van L6 maken kennis met het
technisch en beroepsonderwijs. Zij maakten reeds kennis met de A-stroom van de
eigen bovenstroom (Berkenboom Humaniora en Portus Berkenboom).



Op 27 en 28 maart zijn er voorstellingen van het “poppelproject” van het zesde
leerjaar. Doorheen het schooljaar werkten de leerlingen tijdens de lessen muzische
vorming klas overschrijdend poppenkastvoorstellingen uit.



Op 14 mei zijn de mama’s welkom op school tijdens een “mama-dag”; op 18 juni is er
de “papa-dag” voor de papa’s.

Verslag/planning activiteiten:


Ontbijtactie:
Er gaat een lijst rond voor helpers.
Er zijn 1100 ontbijten verkocht.
Er wordt korting gegeven op zelf opgehaalde ontbijten. 30% Wordt opgehaald. Dus
hebben we iets minder chauffeurs nodig dan vorig jaar en iets meer helpers op
school zelf.
Er worden via FB nog extra helpers gezocht.
Probleem: 20 auto’s vertrekken rond 8 uur om de eerste toer rond te voeren en
vanaf 8u worden ook veel ontbijten afgehaald. De afhaal zal dus gescheiden moeten
worden van de vertrekkende toeren. (afhaal in de refter en toeren in de turnzaal).
Er zijn dit jaar geen plantjes voor bij de ontbijten.
Gelukkig sponsort Cocks nog hoewel Katleen er niet meer werkt.
Bij de verdeling kunnen bij bestellingen van veel ontbijten meer pakjes vlees mee
geven worden.
De directie herinnert de klassen nog eens aan de bedankingskaartjes.



Pimp je speelplaats:
Voor het werkweekend van Zaterdag 17 maart kwam er nog weinig reactie op de
doodle. Samen met de ontbijtactie gaat het natuurlijk over 2 weekends na elkaar
waarvoor vrijwilligers gezocht moeten worden.
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Na midden maart mogen geen bomen meer gesnoeid worden en de wilgentenen zijn
kapot door vrieskou.
Er wordt gekeken naar een alternatief: gesnoeide wilgentenen van Machteld (zijn
jonger), via Brecht de Clerck (tip juf Marina)?
21 en 22 april is er nog een werkweekend “pimp je speelplaats”.

Wat met resultaten SWOT-analyse?
BRAINSTORM:


De Facebookpagina van de school telt 225 volgers.
De facebookpagina van de ouderraad heeft 150 volgers. Misschien gaan we toch
beter over naar een open facebookpagina?
Idee: Het verslag van de vergadering mag hier ook op geplaatst worden.
Er kan nog eens reclame gemaakt worden op de schoolpagina voor de pagina van de
ouderraad.
Waarom zijn er nog twee pagina’s?
De meerderheid vindt het toch nog beter om een onderscheid te blijven houden; het
zijn tenslotte twee verschillende groepen.



Kan er begin september een probeer/welkom moment zijn?



Kunnen we meer aandacht besteden aan “samen iets leuk doen” met ouders, wat
informelere momenten, …
Idee: Op een woensdagmorgen tussen 8u30 en 10u zijn er veel ouders aanwezig op
school. Is het een idee om dan een “koffiemoment” te voorzien?



Er moet echt een nieuwe instroom van leden komen: medewerkers voor de
verschillende activiteiten, maar ook mensen die activiteiten willen trekken!



Vraag van directie: is de inhoud van de Ouderraad interessant genoeg? Wat willen
ouders horen?
De directie geeft aan dat ze het ook leuk vinden als ouders dingen aangeven waar de
school over kan nadenken.



Idee om bij de start van nieuwe peuters op school de ouders een drankje aan te
bieden op school. De ouderraad zou hierop aanwezig kunnen zijn.

5

Ouderklanken:



Hoe gaat het refter moment in zijn werk? Veel kinderen geven toch nog het signaal
dat ze zich opgejaagd voelen tijdens het eten.
Antwoord directie: Voor volgend schooljaar bekijken we een volledig ander systeem.
Met een andere indeling van de refter, een andere aankleding, en de mogelijkheid om
vanaf een bepaalde leeftijd zelf te kunnen kiezen wanneer men gaat eten.
Dit schooljaar werkt het nog zo:
De peuter eten bij juf Mireille in de klas
De kleuters eten van 11u45 tot 12u30, maar mogen om 12u vertrekken als ze klaar
zijn.
De lagere school eet in 2 shiften: De eerste shift is om 11u50 indien men klaar is mag
men naar buiten. Wanneer de meesten buiten zijn, worden de brooddozen van de 2de
shift klaar gezet (meestal rond 12u15u). Eigenlijk mag iedereen blijven eten tot hij
klaar is, maar kinderen voelen zich soms opgejaagd als vriendjes klaar zijn.



Vraag van meester Jens aan de ouders: Zou het een goede optie zijn om inschrijven
voor het oudercontact digitaal te maken?
Antwoord ouders: De meeste ouders zijn hier voor te vinden maar de vraag blijft of
men alle ouders op deze manier kan bereiken.



Kunnen bij de grootouderweek de uren van verschillende klassen op elkaar
afgestemd worden zodat grootouders aansluitend naar verschillende klassen kunnen
gaan?
Antwoord directie: Dit is iets om over na te denken, dit zal wellicht ook een probleem
zijn op de mama en papa dag.
De ouders geven aan dat er eventueel nog dingen zijn om extra over na te denken: vb.
zijn plus papa’s en mama’s ook welkom?



Het verkeer in de tortelduifstraat neemt toe. Kunnen we de ouders nog eens
sensibiliseren?
Ideeën: Een artikel met foto’s op FB! Focussen op positieve verhalen? Ouders die het
wel goed doen.
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Bijlage: Plannetje fietswegel vanuit de Vinkenlaan
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