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Welkom aan alle ouders en de talrijke leerkrachten

Mededelingen van de directie:


Dank voor inspanningen bij de organisatie van de ontbijtactie!



Leerlingenaantal:
Aangroei leerlingen naar 553 lln. in totaal,
Open plaatsen naar volgend jaar: bij de peuters zijn er nog 8 plaatsen vrij.
De Huppelpas groeit ook elk jaar. Dit getal is meer variabel, als kinderen naar het
eerste leerjaar gaan, gaan soms jongere broers of zussen mee.



Organisatie BBQ:
Het concept is ongeveer hetzelfde als vorig jaar: een spelnamiddag met aansluitend
een BBQ.
Enkele aanpassingen:
o Er zal om de lange aanschuifrijen uit het verleden weg te werken, gewerkt
worden met twee shiften. Mensen kunnen inschrijven om te eten om 17u en
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om 18u30. Mensen die inschrijven voor 17u moeten niet weg tegen 18U30!
Ieder blijft zijn plaats behouden!
o Speelkaarten kosten 5 euro (5 paula’s) of 10 euro (12 paula’s).
o ’s Middags wordt er één groot eetkraam voorzien (i.p.v. Verschillende
kleintjes)
o Circustechnieken wordt vervangen door gekke fietsen (voor groot en klein).
De volledige opbrengst gaat naar “Pimp je speelplaats”.
Aan de ouderraad wordt gevraagd om de (kleine en grote) bar te bemannen. Kristof
B. Stuurt hiervoor een takenlijst rond waarop ingeschreven kan worden.
Vraag vanuit de ouderraad:
Waarom wordt er eens geen schoolfeest georganiseerd i.p.v. een BBQ?
Antwoord directie: De school staat er niet achter om per klas een act in te oefenen en
alle kinderen per klas op een podium te zetten. Het vrij podium, op vrijwillige basis,
tijdens de spelenmiddag blijft wel bestaan. Dit wil niet zeggen dat er geen nieuwe
toffe ideeën mogen geopperd worden!


De eerste communie: is er opvang voor de kleinsten?
Dit komt in orde! De ouderraad voorziet deze opvang in de school. (Ann en Sofie)



Personeelsvergadering:
In de voorbije personeelsvergaderingen werden enkele krachtlijnen in functie van
schooljaar 2017-2018 besproken. Leerkrachten krijgen de tijd om alles te overdenken
en bemerkingen door te geven.
Zo werd er ook nagedacht over een eventuele aanpassing van de begin- en einduren
van de lestijden.
Voorstel: 8U25 tot 12u00 en 13u25 tot 15u30 + aansluitend opvang door de
leerkrachten tot 16u.
Voordelen:
o Klasoverschrijdend/differentiërend/parallel werken wordt mogelijk, door
steeds 4 blokken van 50 minuten.
o Turnblokken kunnen beter en gelijker verdeeld worden: iedereen 2 blokken
van 50 minuten.
o De middagpauze wordt korter voor de kleintjes
Dit voorstel moet ook nog langs het LOC en de schoolraad.
De ouders op de ouderraad reageren op het eerste zicht positief, vooral omdat er
opvang door de leerkrachten voorzien zal worden tot 16u.



Enkele bijzondere activiteiten die gebeurden:
o Het derde leerjaar nam deel aan “krijtvossen” op de grote markt (project 800
jaar Sint-Niklaas)
o Het zesde leerjaar stelde zijn poppel project voor: Er was duidelijk veel minder
belangstelling van (groot) ouders dan andere jaren. Er waren nochtans 4
mogelijk momenten om te komen kijken. Het product is minder belangrijk dan
het proces; daarom wordt het niet opengesteld voor de hele school.
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De ouderraad oppert om er toch nog meer communicatie rond te doen.
Misschien is het project aan vernieuwing toe?
Het vijfde leerjaar deed zijn benefietactie ten voordele van Burkina Faso.
Deelnemers en toeschouwers waren enthousiast.
De ouderraad merkt op dat het wel jammer was dat dit alleen om half negen
werd opgevoerd: niet iedereen kon komen kijken.
Het vierde leerjaar nam deel aan het brandweerproject, georganiseerd door
de brandweer van Sint-Niklaas.
De leerkrachten namen deel aan een studiedag over “Zill”: zin in leren, zin in
leven, het nieuwe leerplankader van de toekomst. Het is een nieuwe manier
van kijken naar onderwijs. In september start de werking nog niet, wel
worden alle leerkrachten er verder in gevormd. Een kerngroep volgde het
voorbije schooljaar reeds bijscholingen.
De leerkrachten kregen ook de kans om een studieavond rond
hoogbegaafdheid bij te wonen, georganiseerd door ouders van één van de
kinderen van de school.
Excentra (expertisecentrum rond hoogbegaafdheid, geleid door prof. Tessa
Kieboom) was daar. Volgend schooljaar zal met hen een project starten: voor
hoogbegaafde kinderen en voor kinderen die goed zijn en meer uitdaging
nodig hebben. Dit wil zeker niet zeggen dat kinderen die het moeilijker
hebben minder aandacht zal krijgen.
Er waren weer veel mooie samenwerkingen tussen klassen bij “dagen van”.

Activiteiten:


Ontbijtactie:
Mooie winst: meer dan 5000 euro; 1150 ontbijten verkocht; meer sponsoring (500
euro) dan andere jaren.
Bedenkingen:
o mooi bedrag maar vraagt veel inspanningen,
o steeds moeilijker om zaken gratis te krijgen (ongeveer 1/3de rest te betalen
evt. met korting),
o zondag waren er weinig helpers om uit te voeren zodat de toeren uitliepen en
een aantal ontbijten te laat geleverd werden.
o Niet meer op een weekend waarop het uur verzet wordt. Dit geeft toch wat
verwarring.
Ideeën:
o Eerst aantal chauffeurs aftasten en dan een limiet zetten op het aantal
ontbijten dat besteld kan worden?
o Andere acties mogelijk die minder inspanning vragen? Vb. Wafeltjes
verkopen?
Duidelijk standpunt vanuit de directie: geen deur aan deur verkoop, geen
verplichting van aantal dozen per gezin, …
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Pimp je speelplaats:
Afgelopen schoolweek werden de leerlingen nog eens bevraagd. Alle klassen
mochten ideeën aanbrengen op een plannetje. Ook de buitenschoolse opvang de
Sprinkhaan en de scouts werden bevraagd.
Alle ideetjes werden verzameld en in een plan gegoten. Dit wordt voorgesteld aan
het Regionaal Landschap. Zij maken daar een inspiratieplan van.
Opmerking: Voor de plannen in de praktijk worden gebracht moeten ze eerst langs
de veiligheidscoördinator en de architect.



Lentewandeling:
Momenteel zijn een 20-tal wandelaars ingeschreven. Dit is een extra activiteit die er
in de loop van het schooljaar is tussengekomen. Ze stond niet op voorhand op de
kalender.
We proberen het nu eens uit; bij succes kan dit volgend jaar vast op de kalender
komen.



Ideeën voor volgend jaar:
o Terug een quiz organiseren? Dit vraagt wel veel werk. Eventueel kunnen de
prijzen beperkt worden tot de eerste 3 groepen.
o De familiewandeling/zoektocht van enkele jaren geleden was heel leuk.
Misschien kan dit nog eens opnieuw georganiseerd worden?

Ouderklanken:










Bij Interims toch graag nog meer communiceren naar ouders.
Idee: De vervangjuf dit de eerste week in de agenda’s laten schrijven.
De nieuwe versie van Gimme is niet gebruiksvriendelijk.
Dit blijkt zowel voor de lezers als voor de leerkrachten die er foto’s op willen zetten.
De directie contacteert de contactpersoon.
Er is weinig beweging op de website.
Sponsoring Sint door de ouderraad: dit gaat over een aanzienlijk bedrag. De
ouderraad wil graag op de hoogte gebracht worden rond wat er met dit geld gekocht
wordt.
Dit zal volgend schooljaar gebeuren.
Is er evolutie in de oversteek in de Lepelhoekstraat?
Er werd met zowel het stad als de politie gebeld. Er zit een wijk tussen de school en de
oversteek en de school is daar in principe niet verantwoordelijk voor. In Sint-Niklaas
zijn er geen stadswachten meer voor aan de schoolpoorten.
Meer auto’s rijden terug in de “schoolstraat” en op de dreef naar de school.
De directie doet hiervoor nog eens een mededeling via de volgende kalender van mei.
Het valt ook op dat kinderen soms heel jong alleen naar school komen.
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