Verslag
Ouderbouwvergadering
donderdag 17 november 2016
Aanwezig: Olivier, Stephanie (mama Miro en Dorothee), Greet (mama Babette, Marilou, Oskar),
Geertrui (mama Roos, Daan), Isabelle (mama Matisse), Laurence (mama Lotte, Kobe en Lars), Nele
(mama Mila Amelia), Maarten-verslag (papa Lena, Stien, Anke), Hilde-voorzitter (mama Marius en
Kamiel)
Ouderparticipatie:
Een aantal mensen hebben zich opgegeven om te helpen in de verschillende werkgroepen, en er zijn
nog andere ouders die ook helpen. Toch vinden we dat het nog beter kan, want de hulp van de
ouders maakt de school en de activiteiten veel fijner. Daarom volgende voorstellen:
• Meter-Peter contact helpt erg om nieuwe ouders te betrekken
• Op oudercontact ook bespreekbaar maken. Dat is niet gemakkelijk, maar moet wel kunnen.
• Toelichting van de werkgroepen op openingskring is niet het goede moment.
• Suggestie: toelichten tijdens infomoment ipv na infomoment aan het begin van het
schooljaar.
Ouderwandeling
• Als het weer te slecht is, gaat de wandeling niet door. Er wordt zondagochtend om 11u
gemaild of het door gaat.
Kerstfeest
• Catering: nog mensen nodig die dit willen uitwerken. Laurence wil dit trekken en spreekt nog
mensen aan om te helpen.
• Er is een nieuw muziekinitiatief opgezet door Greet (mama Olivia en Lars) en Stéphanie
(mama Miro en Dorothée), waarbij gezelligheid, plezier en laagdrempeligheid voorop staan.
Muziek is dit jaar door en voor groot en klein en nodigt uit om mee te doen. Repeteren kan
op verschillende manieren: thuis, op 2 vrijdagmiddagen, enkel tijdens de kerstmarkt,... De
partituren en de ingezongen liedjes worden online gezet. Graag een warme oproep aan
iedereen met klein of groot muzikaal talent!
Waarden
• Voorstel om een bord te hangen op de speelplaats met een tekst van “wat we belangrijk
vinden”. Daartoe zouden we houten letters laten maken. Elk kind krijgt één letter. Elke letter
wordt versierd. De letters worden samen opgehangen om zo de tekst tot een geheel te
maken. De school zoekt nog naar een gepaste omkadering in de lessen (bv. Tijdens de
jeugdboekenmaand?) Leuk idee! Budget goedgekeurd voor aankoop van de houten letters
voor max 250€.
Jenaplan - teamtraject
• Er komt een kort filmpje rond de 19 thema’s van Jenaplan (door Nederlandse
Jenaplanvereniging)
• Het team gaat verder met de inspirerende bijeenkomsten over Jenaplan

Schoolraad Mortsel:
De Schoolraad is een van de raden om binnen stad Mortsel te overleggen en te adviseren over de
scholen en hun beleid. Hierin zitten leerkrachten, ouders en buurtbewoners van de verschillende
scholen. Voor onze school zoeken we kandidaat-ouders om de komende 4 jaar de vergaderingen bij
te wonen (3-tal per schooljaar). Kandidaten mogen zich melden. De school stuurt hierover een
aparte mail en brief.
Varia:
• Er waren nog niet veel keuzecursussen. Het team gaat er wel mee verder maar op een
andere manier: De groepen zullen telkens 3 weken na elkaar aan hetzelfde werken. Zo kan er
dieper op een thema/ambacht/… ingegaan worden en kan er met dezelfde groep een traject
afgelegd worden. Dan zijn er enkele weken zonder keuzecursus, en dan opnieuw.
• Speelhuisje: Er moet terug wat in orde gebracht worden qua inventaris en sleutelhangers etc.
Als dat klaar is, kan het huisje terug open.
• De oudercontacten waren interessant voor het team. Voor de ouders was het ook leuk dat
dit vóór het rapport gebeurt. Er was nu nog geen rapport, maar dat er toetsen naar huis
komen, is soms relevanter.
• Thema: de thema’s van de verschillende groepen worden niet altijd doorgegeven. Dat is wel
interessante informatie voor de ouder. Dit kan worden opgenomen in de nieuwsflits of in de
agenda
Data:
•
•

Schoolquiz: 3/2/17
Schoolfuif: 18/3/17

Volgende data ouderraad:
Maandag 12/12/2016
Woensdag 25/1/2017
Dinsdag 21/2/2017
Donderdag 23/3/2017
Woensdag 3/5/2017
Dinsdag 13/6/2017
Al voor volgende schooljaar: Donderdag 21/9/2017

Volgende ouderbouwvergadering : 12 december om 20u in de school.

