Verslag ouderraad 2 juni 2016
Aanwezig: Christine, Sigrid, Annelies (verslag), Samira (Rania), Samira (Mo), Katrien, Hilde, Kris,
Veerle, Annemarie, Cecilia, Eva

1. Opvolging en verslag vorige vergadering

- Staat online
2. Eindejaarspicknick

- Drink, wat doen we dit jaar? We zouden een tussenoplossing zoeken waarbij je bij de drink een
-

ijsje krijgt.
Gezellig maken van de speelplaats -> vlaggetjes hangen
Iedereen krijgt een ijsje -> stempel op de hand
Diepvriezer -> waar halen we deze? Bij Lieve (overkant straat)? Kribbe?
Verdelen ijs: Cornetto’s (300) / raketijsjes (200) -> 500 ijsjes in totaal

Drank
wijn / sinaasappelsap / water -> Sigrid kijkt dit na
Wie zet dit klaar? Samira (Rania) en Samira (Mo), Katrien (tussen 12 en 13u)
Bij de drank 14u (na het forum), Hilde + oproep doen
IJsjes uitdelen 14u Samira (Rania) en Samira (Mo)
Afwassers vanaf 15u (oproep doen)

-

Einde om 15u (opruimen) rond 15u30 afsluiten
Nabewaking: graag mee met andere ouders
3. Minimirakelklas / inkomhal

- Weekend 18 - 19 juni 10u00-16u00
- Claire van Unfold (mama Ebba) heeft een volledig plan, ze vraagt nog mensen om mee te
helpen, wie ziet het zitten van de ouders? Lamellen in het groen? -> brandveilig? Sigrid belt
even met Claire voor duidelijkheid.
- Ook leerkrachten zijn aanwezig
4. KiVa: Stand van zaken

- 1ste jaar dat we ermee gestart zijn (gaat rond socio-emotioneel leren - anti-pestmethode)
- Dit jaar zijn we alles aan het uitproberen, op de speelplaats draagt iedereen een fluohesje met
het Kiva-logo -> meer zichtbaarheid voor de kinderen / duidelijk naar de kinderen toe

- Ook de middagtoezichters en nabewaking zijn geïnformeerd
- Werkpunt: het aanbod voor kleuters -> ze zijn uitgekeken op de speelplaats, tuin is een
alternatief.
- Met de klas (kleuters) in de tuin gaan spelen (onder begeleiding van de leerkracht) nu nog niet
met de middagtoezichters

- LS: extra activiteit in de inkomhal voor tijdens de middagpauze, is al een paar maanden van
-

start / toezichter hiervoor vinden?
LS: preventieve lessen, 9 lessen doorheen het jaar (iedere maand één) // 1ste leerjaar: wel wat
een aangepast programma volgend jaar
Positief: er wordt meer gehoord over conflicten, gebabbeld over conflicten, benoemen van het
probleem lukt beter nu dan vorig jaar / herkenbaarder bij de kinderen nu -> ik-taal leren
gebruiken
Positief: jongere kinderen groeien met de methode mee op, bv. 3de leerjaar staat al verder bv.
dan de ouderen van 5 en 6? (cfr. Sigrid) / ook zorg wordt erin meegenomen (zorgjuf is hierin
actief)
Pestprobleem (online) in L6 -> snel opgelost door snel te reageren vanuit de school / leerproces
voor de kinderen
Groepsdynamiek in L5 -> in kleine groepjes werken om de kinderen sterker te maken (Kivamethode toepassen)
Filmpje gemaakt, interview met kinderen van elke klas over Kiva -> komt op de website
Groeikansen Kiva: Sterker maken van het team, 2 pedagogische studiedagen volgend
schooljaar hiervoor gebruiken (bv. de ik-taal leren hanteren / leren het actief luisteren naar wat
kinderen zeggen / algemene gespreksvaardigheden voor de leerkrachten)
Meer op inzetten volgend schooljaar: klasdoorbrekend werken (bv. een knutselnamiddag,
Koning Dageraad) - 5 middagen voorzien, alle leerjaren door elkaar -> 5 x activiteiten met
hetzelfde groepje: bv. koken, breien, knutselen, techniek,…
Meter-peterschap combineren: L1 en L6 -> ook in dezelfde groepjes bij de 5 activiteiten

16 juni -> afsluiten van Kiva dit schooljaar -> met de klas afsluiten, groeibevorderend spelen
Kleuterschool: klasdoorbrekend werken: 2,5-3,5-jarigen en 4- en 5-jarigen
Ouders vanuit de ouderraad: verschillende meningen, positief en negatief vanuit de kinderen
Zeker de ouders meepakken in het verhaal, Kiva-avond voor de ouders was het te schools,
volgend schooljaar geeft de school het zelf.

5. Ouderdrink

- voorstel datum donderdag 15 september (mag niet te dicht bij de wandeling liggen: eind
oktober) / infoavond valt op dinsdag 6 september

- Een avond dat iedereen iets meepakt (eigen drank), een gezellige avond op school zonder
kinderen

6. Schoolraad

- Facultatieve verlofdagen: maandag 10 oktober (maandag na de Ardennenklassen) - vrijdag 10
februari

- Pedagogische studiedagen: thema Kiva - data zijn nog niet vast (3 woensdagen)
- Schoolreglement is aangepast naar wettelijke bepalingen (bv. de maximumfactuur is verhoogd,
je mag nu zelf verdelen over de verschillende klassen) Extra-muros in L5 en L6 gaat van 85
euro naar 90 euro
- Verdeling van de uren: er zijn wat extra uren (gekeken naar de leerlingaantallen)
- Dinsdag 29 juni wordt bekend gemaakt welke leerkrachten waar staan
- Vervanging van Kris Lootens in de schoolraad door Joris (papa van Sofia en Matteo) man van
Cecilia

7. Werkgroepen

VERKEER:

- Gehele dag was goed verlopen,
- Fietsparcours voor het eerste leerjaar was te moeilijk
- Parkeren van de kleine fietsen -> te ver in de straat zeggen ouders? De kleuterleerkrachten
vonden het wel handig dat de parking vooraan in de straat was

- Goed georganiseerd door de werkgroep verkeer! Een duim voor de ouders!
- Fietsexamen wordt goed ondersteund vooraf
WEL EN WEE:

- Fruitbrochetten waren een succes / bij de kleuters was het wel niet zo geweten, door het begin
van de maand? (nog geen groene kalender gekregen)
- Fruitbrochettes op woensdag? -> Er zijn dan meer ouders om te helpen
- Suggestie voor volgend schooljaar -> groot gezin bv. een groot stuk (meloen) / of suggesties
geven aan de ouders om eens een ander soort fruit te geven (altijd veel appels)
- Genoeg ouders om te helpen!
GROEN:

- Proberen om samen te zitten (doodle rondgestuurd)
- Manu vraagt om helpende handen - 2de week augustus -> oproep
- Kleuterspeelplaats wordt groen -> ouders kunnen komen helpen voor kleine taken
KWIBBELMEESTERKINDERKRANT:

- Alles loopt volgens plan, Steven is aan het vormgeven, krantje is klaar op dinsdag 21 juni
8. Varia

- Afscheid Kris Lootens ouderraad - een bloemetje voor haar jarenlange inzet! Dankjewel, Kris!
- Afwezigheid Koen - is aan de betere hand, even tijd nodig om terug op te laden -> hij staat er
graag terug op 1 september

- Opvang van de school door Sigrid - knap hoe het allemaal wordt opgevangen!
- Etentje ouderraad: partner mag mee / zelf te bekostigen / woensdag 24 augustus
Anne-Marie zorgt voor de locatie en houdt ons op de hoogte (suggesties mag je mailen naar
haar)
- Eerste ouderraad: dinsdag 20 september
Volgende vergadering September 2016
Agenda:
- nieuwe data ouderraad
- ouderdrink donderdag 15 september
- infoavond dinsdag 6 september
- Kiva-avond - tussen half oktober en de herfstvakantie
- Herfstwandeling: 16 oktober (een voorstel - moet nog afgestemd worden met Karl en Michel,
Christine zal Michel contacteren)

