Vergadering van 29 januari 2015

Aanwezig: Koen, Sigrid, Veerle, Katrien, Luc, Krisje en Eva

1 Opvolging verslag vorige vergadering:
- Wel & Wee : soep op dikke truiendagen kan niet georganiseerd worden.
- Noot achteraf: soepbedeling gaat toch door en wel op vrijdag 13/2.

2 Varia en aandachtspunten
- muziekdagen 19 en 20 maart : concert op 20 maart in namiddag voor ouders en grootouders

3 Evaluatie kerstdrink + wijn- & wafelverkoop
- Opbrengst wijn- en wafelverkoop ca. € 1.500
- Wafelverkoop was goed idee; niet enkel alcohol.
- Dus er is nu extra budget voor werkgroep ‘groen’
- Kerstdrink gezellig; afwasplanning herorganiseren halfuur later starten en iets langer laten lopen; het was
niet klaar.
- Wijnkraam goed idee

4 KiVa (antipestprogramma)
-

Vanuit Finland gestart KIVA = fijn, leuk, welbevinden

-

Ook Nederland mee begonnen

-

Volgend schooljaar start in Vlaanderen

-

Eerst vorming volgen : Sigrid en Ilse hebben dit al gevolgd.

-

Voorstelling via you tubefilmpje; speelplaatsbeleid onder de loep genomen

-

Speelplaatsbeleid : afspraken (bestaande en opfrissing, zichtbaarheid) en speelplaatsspel, toezichters
(actief toezicht, praten met kinderen/erkenning – nadien opnemen via zorg/leerkracht,
zichtbaarheid), time-out

-

Enquetes leerlingen : veel slachtoffers, weinig pesters;
o

Speelplaats

o

Praten over pesten

o

Vorm? verbaal, uitsluiten, negeren, materiaal (gooien bv)

o

Kinderen weten vaak niet waar ze terecht kunnen

o

Uitspraken over pesten en weet je of anderen gepest worden of zelf pesten?

-

Groep in centrale positie : pester, slachtoffer, buitenstaander, verdediger, assistent, versterker,

-

Kwaliteitscriteria : preventie, detectie, interventies, nazorg. Veiligheid, verbondenheid, vertrouwen.
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-

Bouwstenen : spelbevordering, overleg met ouders/betrokkenheid, training leerkrachten, sociale
vaardigheden lessen, klassfeer en –inrichting, speelplaatsafspraken, info-avond ouders, KIVA game
(computerspel).

-

Schoolbreed inzetten op preventie : draaiboek, KIVA in beeld (thema’s voor hele school),
communicatie met ouders, sociale vaardigheden, pestpreventie id klas (lessen/activiteiten, KIVA
game)

-

Lessen = actie, niet enkel kennisoverdracht; kennis-kunnen-attitude

-

Ingrijpen bij pesten : incidentaanpak = maatwerk. Confronterende (individueel) en nietconfronterende (individueel, groep, klas) aanpak.

5 Brainstorm muzische ruimte
-

Projectsubsidies € 10.000
Deel idee alvast inrichten Luc Bettenszaal (muzische ruimte, Marina lokaal, refter kleuters)
Keuken blijft + deur plaatsen
Er komt een deur/ nieuwe ingang naar fietsjes vanuit speelplaats
Brainstorm ter plaatse : leden ouderraad lopen rond in de ruimte en spuien hun ideeën over hoe deze
ruimte eruit zou moeten zien op vier grote vellen papier J

6 Verslag schoolraad
-

Maximumfactuur: voor meerdaagse uitstappen – volgend schooljaar optrekken naar € 410 over zes jaar
tijd (indexering)
Vignetten die door de stad kunnen worden uitgereikt (= sponsoring) ipv vroegere ‘verblijfplaatsen’
(was enkel voor stadsscholen, nu voor alle scholen)
L3 en L4 2 vignetten van € 18 per kind
L5 en L6 4 vignetten van € 18 per kind

-

Maximumfactuur naast die voor meerdaagse uitstappen
K1A en B € 25
K2 € 35
K3 € 40
LS € 70
Wordt € 40 voor kleuters en € 80 voor LS vanaf volgend schooljaar

-

Aanmelden en inschrijven: vanaf 11 februari aanmelden
Maximumcapaciteit per klas is bekeken. In principe 25 kinderen /klas, als specifieke noden in
bepaalde klassen kan aantal lager worden ingesteld (concreet: 24). Ook op ‘kantelmomenten’
(bijvoorbeeld van K3 naar L1 om risico van te grote klas in geval van zittenblijvers te beperken)

- Indicatorleerlingen: opleidingsniveau moeder en studiebeurs krijgen zijn de twee enige criteria.
- Relatieve aanwezigheid indicatorkinderen ten op zichte van het totaal: kinderen in bepaalde perimeter rond
de school – bepalen percentage indicator- en niet-indicatorkinderen. Hier in perimeter van 800 m 57%
indicator-kinderen. School mag daar tien onder zitten. Als meer onder, dan moet je vijf procent omhoog (en
andersom als erover). Concreet in onze school zijn er 39% indicator-kinderen in de kleuterschool. Gevolg: voor
de instapklas moeten we naar 44% indicator-leerlingen.
- Verbouwingen: Luc Bettenszaal (zie ook ander puntje)
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Fase 1: plannen eerder al besproken op ouderraad (Luc Bettenszaal, fietsenstalling, personeelslokaal,
zorglokaal op zolder, inkomhal). Hopelijk in de zomer uitgevoerd.
Nu opstellen nieuw doseer voor volgende fase – Fase 2: verbouwingen in de kleuterklassen.
è K1A zou in huidig lokaal van Marina komen + kleuterrefter erbij (verzorgingshoek, toiletjes, bedjes)wordt één ruimte
è K1B verhuist naar huidige K3. Voordeel: halletje kan mee gebruikt worden (deur naar bureel gaat
weg), dicht bij nieuwe kleuterrefter (huidige Luc Bettenszaal)+ grote hal dichtbij als extra
bewegingsruimte. Nadeel: ver weg van K1A (nood aan extra aandacht voor overstap oudste kleuters
K1A na kerstvakantie). Kapstokjes die K2 nu gebruikt worden dan gebruikt door K1B, kapstokjes in
halletje gaan weg.
è K2 blijft
è K3 krijgt huidig lokaal van K1A (geen toiletten nodig, want dicht bij toiletten op de speelplaats).
Huidig toiletjesruimte wordt berging
è Huidig K1B wordt tussenklas voor K2 en K3 met kapstokjes voor K2
è Opvang Marina in huidige Luc Bettenszaal
è Leraarskamer verhuist naar boven
è Indien mogelijk glasdals verwijderen.
è Warm water in alle kleuterklassen
è Geen verwarmingen aan de kant van de speelplaats
- Stabiliteitsonderzoek dak: minder goed dan gedacht.

7 Lentefeest
- organiserende werkgroep moet nog vergaderen.
- opbouw anders aanpakken : vrijdagavond opbouwen en zaterdagavond tweede deel + aparte groep doet
ontbijt
- week voordien projectweek thema humorJ - daarvan zal op Lentefeest een en ander te merken zijn

8 Werkgroepen
-

Verkeer : fluo-actie minder goed. Minder fluohesjes en minder op tijd komen. Nochtans mooie

-

Fluocontroleurs nodig voor komende twee weken.

beloning in het vooruitzicht als norm wel wordt gehaald (springkasteel!) .

