Vergadering van 19 juni 2014

Aanwezig: Liesbeth, Annemarie, Eva, Veerle, Koen,Greet, Veronique, Barbara, Sigrid, Katrien, Kris, Manu

1 Opvolging verslag vorige vergadering:
Alles gelezen en goedgekeurd

2 Werkgroepen en schoolraad
- Schoolraad:
o

- Wel en wee:
o

- Verkeer:

o

aantal aanpassingen in schoolreglement
§ o.a. maximumfactuur schooluitstappen licht gestegen
§ Voortaan aantal vignetten van de stad voor uitstappen extra muros (bosklassen,
zeeklassen, ...) : de opleg die de school nu financiert kan daarmee opgevangen kan
worden en het aanbod kan worden uitgebreid, hoe en wat moet nog verder worden
uitgewerkt.
§ screening taal > elk kind dat instapt moet na 3-tal weken verplichte taaltoets doen:
school heeft gekozen voor salto-toets
§ nog aantal kleine aanpassingen zoals behalen getuigschrift: meer gereglementeerd
Fruitbrochetten werden lgoed onthaald, er was meer dan genoeg ondanks feit dat er aantal
kinderen geen fruit bij hadden // ook zeer positief onthaald door ouders die ‘overschotbrochetten’ kregen
4dagen fruitdag werkt goed, mag misschien nog iets strenger op toegekeken worden

o

Verkeersdag was een succes // nieuw was groot voetgangersexamen voor L4, was wel
spannend om voldoende toezichters te vinden // Ook voor fietsexamen was het krap,
uiteindelijk heeft Dimitri nog extra komen helpen // >> alles mag wel een weekje vroeger,
ook vraag van kinderen naar beetje ‘vernieuwing’ in het parcours // ook iets van opnemen in
rapport voor L2, L4 en L6// strenge commissie, voor L4 1 op de 3 niet geslaagd , krijgen wel
herkansing // kleine opmerking : controle-begeleider-ouders vooraf een gezamelijke
briefinfg om aantal dingen duidelijk af te spreken anders doet iedereen het naar eigen
goeddunken.

o
o

Iets meer dan bloemekes water geven, ook vanuit vraag van leerlingen: méér groen
Groen dak:
§ 1ste: principiële goedkeuring van stedenbouw = in orde
§ Nu 2de vraag of het kan: 1ste stabiliteitsonderzoek > in juli 2014
§ Dan 3de vraag: is het haalbaar budgettair? Redelijk wat subsidiekanalen,
vooruitstrevend project
§ pas daarna: totaalplaatje bekijken > hoe speelplaats herinrichten ifv veel extra
ruimte en nieuwe mogelijkheden
wat met speelplaats nu reeds: beplanting reeds realiseren in najaar 2014, ook met partners
bespreken (Janneke Maan, Zonnebloem) en eventueel buren informeren. De gekeurde
speeltuigen zijn duur geweest, rubber vloer is duur geweest, dus met respect voor gemaakte
investeringen // Doelstelling voor najaar: van afdak naar Janneke Maan: overgroeiing >
vallende bladeren = natuurlijk spelmateriaal, gratis en voor niks
Gevelbegroeiing: kabelspanners: aantal losgekomen, zullen opnieuw worden bevestigd voor
einde van schooljaar
Projectje : met eenvoudige (natuur)materialen aan de slag op de speelplaats ... is niet veel
van gerealiseerd, was wat laat op ’t jaar, wat weinig omkadering, ... maar idee wordt
meegenomen naar volgend jaar, o.a. soort knikkerbaan met rioolbuizen

- Groen:

o

o
o

3 Project vergroening speelplaats

Vergadering van 13 januari 2011
Blz. 2 van 2

Zie hoger

4 Eindejaarspicknick
L5: klasse-ouder is geopereerd > slechts 1 kandidaat
L4: ook weinig kandidaten : 4
Extra kandidaten nodig, vooral voor opruim (tussen 14u en 15u)
Katrien (L5) zal nogmaals mail opstellen: Annemarie stelt zich al kandidaat
Extra drank nodig? Er is nog veel wit > Veerle zet koud
Eigen servies meebrengen!! (leerkrachten dat nog extra communiceren via de kinderen)

5 Verkiezen nieuwe afgevaardigde schoolraad + voorzitter/ster ouderraad
- Schoolraad: Vertegenwoordigers : schoolbestuur, leerkrachten, directie, buurtvertegenwoordiging, ouders
Voor ouders is er een vaste vertegenwoordiging van 3 ouders, om de 4 jaar nieuwe vertegenwoordiger. Steven
gaat weg en één jaar van zijn vertegenwoordig is al verlopen, dus kandidatuur van 3 jaar staat open.
3 kandidaten:
Valérie (Stanislas, Martha en Vital): motivatie ( via mail aan Veerle )
Katrien (Marieke, Pieterjan en Josefien): motivatie tijdens vergadering
Annemarie (Marie, Jules en Jef) : motivatie tijdens vergadering
Kandidaten trekken zich even terug om de andere ouders de kans te geven evan van gedachten te wisselen
>> moeilijke beslissing : uiteindelijk keuze voor Valérie omdat bouwproject komende periode belangrijk
prioriteit zal zijn en zij daar veel expertise kan bijdragen.
Graag wel extra engagenment van andere kandidaten verder benutten als extra meerwaarde in ouderraad.
Vb conflicthantering extra in the picture, wat leeft er bij ouders en kinderen, ... >> Ouderraad graag wat meer
inhoudelijk maken en op de agenda zetten.
- Voorzitter ouderraad : Veerle wordt met luid applaus opnieuw als voorzitter verkozen, maar is wel laatste
jaar. Dus volgend jaar nieuwe kandidaat zoeken halverwege jaar.

6 Pedagogische schoolprioriteiten 2014-2015
- muzische vorming: aantal leerkrachten krijgen algemene coaching in Lier + extra coachingsmomenten =
evalueren en rapporteren krijgt andere
- Axenroos & aangename schoolsfeer
o Tom Schellekens: opnieuw vorming aan leerkrachten (opfrissing in augustus)
o Leerlijn door Sigrid: wat in welk leerjaar
o Werkgroep vanuit de leerkrachten: spelletjes, takenbord,
o September: eerste 2 weken voor klas- en schoolafspraken
o Meer in dagelijkse werking (studiedag eind september)
o Tom Schellekens: ook opnieu voor ouders een infoavond organiseren: eventueel namiddag- en
avondsessie, het liefst in oktober , voor eerste rapport
- KIVA: (anti-pest project), volgend jaar kunnen 2 leerkrachten opleiding volgen, schooljaar erna een infodag
en dan kan project in school worden opgestart
- MEDIA: o.a .mediawijsheid: o.a. ICT : team gaat er in september kennis mee maken, navorming voor
klasleerkrachten en dan bekijken wat dat betekent op de klasvloer, dan samen beslissen in school wie wat gaat
doen
- KWESTIE: leerlingvolgsysteem - daar wordt verder mee gewerkt (nu reeds rapport daarvan, volgend jaar ook
agenda.

7 Infoavond voor ouders (axenroos)
Zie hoger

8 Varia
- Etentje op donderdag 28 augustus
Wie? Alle ouders die minstens 2 keer gekomen zijn op ouderraad + actieve krachten werkgroepen
Veerle maakt lijstje met mailadressen
Annemarie zoekt een locatie
- infoavond donderdag 4 september
- eerste ouderraad volgend schooljaar donderdag 18 september

