Vergadering van 27 april 2015

Aanwezig: Koen, Anne-Marie, Katrien, Luc, Stijn, Kris, Sigrid, Veerle, Greet, Veronique, Nadine (verslag)
.

1 Opvolging verslag vorige vergadering:
-

Kuisactie kleuterspeelplaats: tijdens paasvakantie helemaal gereinigd, is properder, niet zeker of
gladheid weg is – er wordt voort naar gekeken

-

Luizencontrole – moet na paasvakantie nog opnieuw, Koen stuurt een mailtje rond – in K1B zijn er al
neten gevonden

-

Zomerbar – gaat niet door dit jaar, er is wel een schoolfuif laatste WE van juni, georganiseerd door
ouders voor ouders

2 Varia en aandachtspunten
-

Muzische ruimte: tijdelijke werkgroep hierrond oprichten om alles te centraliseren?
De meeste zaken zijn reeds besproken met de architect: akoestische plafond, vinylvloeren,
bekabeling, extra belichting (toneel), kasten op wieltjes mogelijk? – ook voorstel goedkope opklapbare
stoeltjes door Luc – mss juist vooral blanco ruimte hebben waar veel gecreëerd kan worden
Baobab-project: nog +/- 6000€ ter beschikking voor verdere uitwerking
Luc wordt coördinator van de werkgroep

-

Taal: de methode die gebruikt wordt in LS is niet altijd zo gebruiksvriendelijk voor wie het Nederlands
niet goed beheerst, bijvoorbeeld heel slechte/beperkte uitleg over de uitdrukkingen. Schoolteam is
hier ook niet 100% tevreden over, maar is bezig met het uitwerken van een taalbeleid op school.
Schoolteam kiest ervoor om eerst het leerplan en taalbeleid aan te passen vooraleer concreet verdere
wijzigingen in studieboeken door te voeren.

-

Ongeluk kindje Kroonstraat: samenwerking tot oversteekouder met verschillende scholen mogelijk?
ð

moeilijk haalbaar, andere initiatieven mogelijk? Fietstrajecten met ouders organiseren?

ð

Draagvlak vanuit Stad Antwerpen nodig

ð

Verzekeringstechnisch dient het ook in orde te zijn

ð

10/10 actie – Koen gaat contactpersonen daar opnieuw aanspreken om te zien hoe dit in zijn werk
zou kunnen treden, en hoort tijdens de vergadering met de buurtscholen ook al eens naar verdere
interesse tot uitwerking

3 Verslag schoolraad
-

verbouwingen:
o asbest is weg uit de kelder
o opstart fase 1 Luc Bettens Zaal: ombouw tot oa. Muzische Ruimte
leuke Ideeën opgedaan in andere scholen
ook bedoeling om voor- en naschoolse opvang daar te laten doorgaan vanaf 1/9/2015
Opvang in de grote vakantie: overeenkomst gemaakt met De Brug dat groot deel van
vakantie-opvang daar kan doorgaan – mag nu ook officieel gecommuniceerd worden
o Fase 2: voorbereidingen kleuterklassen aan de gang – na afronding werken fase 1 wordt
meteen plan fase 2 ingediend voor goedkeuring
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-

ICT: verouderde structuur werd aangepast – alles werkt nu als Thin Client op de server, meeste
kinderziekten zijn eruit, het belooft veel sneller en beter te gaan. Komende zomer wordt L2 als
laatste klas van Digibord voorzien.
Vergroening van de school: Koen geeft uitleg bij het groenplan (zoals het er nu uitziet) voor de
speelplaats van de kleuterschool
o Rubbers blijven gedeeltelijk, er worden 3 eilandjes gecreëerd:
1. met wilgentakken
2. groter middeneiland met reliëf dat schuin afgaat, glijbaan, boomstammetjes, enkele
struiken, ondergrond met boomschors
3. kleiner eilandje met bosjes om door te lopen en evt. Houtblokken om mee te spelen
werken met inheemse planten, trekt insecten en vogeltjes aan
School hoopt op subsidie van 7.500€, totale kost wordt geschat op 15.000€
Plan is nog niet rond (Timing: Herfstvakantie 2015), wordt dan ook gecommuniceerd
telling van lln. wijst uit dat er minder lesuren ter beschikking zullen zijn volgend schooljaar – 4
lestijden minder, moet nog teruggekoppeld worden met de leerkrachten
er is verder niet ingegaan op de financiën, geld voor fase 1 van de verbouwingen is sowieso
gereserveerd

-

-

4 Werkgroepen
-

Verkeer:
o

verkeersdag op 29 juni:

– L6 fietsexamen: 3 km alleen fietsen door de stad
– L4 1,5km alleen wandelen door de stad

o

Stad Antwerpen ondersteunt niet meer, er moet wat creatiever worden omgesprongen om
organisatie rond te krijgen, 3 agenten niet meer beschikbaar

-

Wel en Wee:
o

datum fruitbrochetten te prikken – vb. 3 juni zodat de brochetten gemaakt kunnen worden
aansluitend aan het koffiemoment.
Ieder kind brengt stukje fruit mee – stokjes worden voorzien

o
-

Dageraadloop woe 13 mei – Te Boelaarpark

Krant:
o

Donderdag 30/4 eerste vergadering

5 Evaluatie Lentefeest
-

Nieuw systeem ontbijten met familiepakketten in plaats van individuele pakketten liep goed.

-

Ook lentefeest zelf goede opbrengst ondanks het slechte weer.

-

Thema Projectweek moet mss nog beter geïntegreerd worden

-

Nadenker: hoe openingsmoment te organiseren zodat iedereen beter kan zien

6 Eindejaarspicknick (of alternatief)
-

30/6 – tijdens Ramadam, dan ook Forum

-

moet de picknick nog wel doorgaan? Niet ‘ramadam-vriendelijk’ en bovendien door sommige ouders
ook ervaren als chaotisch. Er komt ook heel wat opkuis bij kijken. Bovendien is de kans groot dat op
30/6 de verbouwingswerken al bezig zijn en dan is die extra rommel een belangrijk nadeel.

-

optie valt om picknick enkel te laten doorgaan voor kinderen, met aansluitend Forum en drink voor
kinderen en ouders

-

-

Dagplanning: 12u: eten met de kinderen
12u30: speeltijd
13u: forum
13u45: drink
14u30: opruim
verantwoordelijken: L2, L4 en L5
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7 Kandidatuur voorzitter ouderraad volgend schooljaar
-

Voorlopig hebben er zich nog geen kandidaten aangediend. We zullen gericht ouders aanspreken in de
hoop zo potentiële kandidaten te vinden.

Volgende Ouderraad voorzien op 4 juni 2015

