Verslag Ouderraad 21 mei 2013
Aanwezig: Veerle, Kathleen P, Eva, Sigrid, Katrijn (verslag), Tine (stagiare zorg), Barbara en
Kris
1. Verslag vorige vergadering
Interview met de pestjuf: Veerle doet er een gesprekje mee voor in de schoolkrant als
teaser voor de thema-avond in oktober
Het poortje: er komt een systeem dat vanzelf sluit
Over de schoolrekening: er zijn minder klachten
Evaluatie Lentefeest: In het vervolg gaat de opbouw vrijdagavond al gebeuren, was nu
nogal zwaar voor leerkrachten.
2. Werkgroepen
Wel en Wee: brengen fruitbrochettes op 22 mei. Niet zo veel volk om mee te snijden als
vorige jaren, maar zou toch moeten lukken om tegen tien uur klaar te zijn;
Groen: werklijst om de planten te bewateren nodig.
Er komt een mos-project: brainstormen met de kinderen over groen rond de
speelplaats.
Verkeer: Vrijdag is er de grote fietsgraveeractie.
Donderdag de grote online verkeerstoets voor L5
Er komt ook een deliberatie van het fietsexamen.
Systeem van de vaste plaatsen in het fietsrek: nog moeilijk om zo snel al te
evalueren, maar is ordelijk alleszins.
Krant: extra input is welkom, maar hoeft niet.
3. Inhoudelijk puntje: positief schoolklimaat
Er zijn twee studiedagen geweest op school rond positief schoolklimaat.
Belangrijk punt: zorgen voor een positief schoolklimaat. Bijvoorbeeld: in stilte door de gang,
in rij naar beneden.
Er is nu een duidelijk stappenplan afgesproken voor wat er dient te gebeuren als er continu
regels overtreden worden.
Er wordt een soort piramide opgesteld met daarin duidelijke richtlijnen over wie wanneer bij
de zaak betrokken dient te worden, bij herhaaldelijke overtredingen. Dit om zo
gestandaardiseerd mogelijk te reageren op een probleem. Er is een piramide voor de lagere
school en ook een kleuterpiramide.
Er komt ook nog een pestplan/verdraagzaamheidsplan, dat standaard aan alle ouders zal
meegegeven worden.

De eerste weken van het volgende schooljaar zal er ook veel aandacht besteed worden aan
sfeer en pesten en zo. Er komt ook een werkgroep van leerkrachten om de pestproblematiek
actueel te houden op school.
Vanaf volgend jaar wordt er ook gewerkt met een nieuw leerling volgdossier, dat digitaal zal
werken.
En er komen ook duidelijke kapstokregels.
4. Evaluatie Kippenfeest
Het kippenfeest werd voorbereid door Krisje samen met de leerlingen van L5. Dit was een
groot succes. Het is echter zo dat het kippenfeest los staat van het hele schoolgebeuren en
enkel een bron van inkomsten is. Er zijn de laatste jaren ook meer en meer activiteiten
bijgekomen en er valt nooit iets weg. Daarom zal het kippenfeest in 2014 niet doorgaan, om
de kalender voor ouders en leerkrachten draagbaar te maken.
5. Zomerbar
We laten alles doorgaan in de inkomhal, dit om de koude temperaturen te omzeilen.
6. Picknick
Vrijdag 28 juni dus opnieuw eindejaarspicknick. Zelfde concept behouden: eten afgeven voor
je naar het forum gaat. Halal en veggie dingen moeten duidelijk aangegeven zijn. Prikkers
aanmaken!
L2 en L4 zijn verantwoordelijk voor de picknick. Drank en eten gaan we apart zetten op
tafels. Duidelijk communiceren dat iedereen voldoende eten voor zichzelf moet meebrengen
en voorzien. Om te lange rijen te vermijden: 2 etensrijen maken, zoals dit jaar bij het
kippenfeest.
L2 (Nele) en L4 (Jo en Karen) horen rond in hun klassen.
Veerle checkt of ook Frank ingeschakeld kan worden.
Voor aanvoer materiaal: 1 persoon nodig
Achter de toog: 2 personen (dus maal 2, want 2 togen)
afwas: niemand: iedereen moet zijn eigen spullen mee terug nemen
1 toog voor drank: 2 personen
Ideaal om dan nog in 2 shiften te werken aan het eten, dus voor de eerste shift 5 personen
nodig, voor de tweede shift hoeft er maar 1 etenstoog meer te zijn, dus maar 3 personen
nodig hier.

7. Schoolraad
Lestijdenpakket: op 1 februari 2013 waren er minder leerlingen: dus in de kleuterschool zal
er 5 uur minder zorg zijn. Ook naar de solidariteitspot moeten we uren afgeven. Er wordt dus
vooral beknibbeld op zorg.

Resulaten van de inschrijvingen: door het aantal brussen zijn er 7 indicatorleerlingen op de
25. Daardoor zijn er minder indicatorleerlingen bij de effectieve nieuwe leerlingen.
Verbouwingswerken:
De mazoutketel is ongoing
Daarna zijn er verhuisplaanten verhuis binnen de school zelf (die nog moeten worden
voorgelegd aan het schoolbestuur).
Het idee:
Het personeelslokaal gaat verhuizen naar het zorglokaal. Het zorglokaal gaat verhuizen naar
de knutselzolder (met aparte ruimte voor de zorgcoördinator) en met sowieso 2
compartimenten.
De Luc Bettens zaal wordt de kleine refter + een ruimte voor de voor- en naschoolse opvang.
Bureel blijft waar het is.
De kleuterklassen schuiven allemaal een klasje door. Zo gaat de instapklas van juf Els naar
de klas van Marina nu, daarachter komt ook de slaapruimte.
Qua timing is dit pas voor over 2 jaar gepland.
Mandaat van de schoolraad: Zetten we volgende keer op de agenda. Kandidaten moeten
zich kenbaar maken bij Veerle.
Voorzitter van de ouderraad: Veerle is sowieso opnieuw kandidaat. Andere kandidaten
mogen zich ook bij haar aanmelden.
Op dinsdag 18 juni: volgende ouderraad (laatste van dit schooljaar)

8. Varia
Op donderdag 20 juni is er toneelvoorstelling door leerlingen van L5 en L6 op school. Om
18u mogen de ouders van L5 en L6 komen kijken. Het duurt ongeveer anderhalf uur.

