Verslag ouderraad 06-01-2016
AANWEZIGEN:
Schoolteam:
Olivier, Ina
Ouderraad en ouders
Hilde - stuurgroep (Marius en Kamiel), Maarten-penningmeester(Lena, Stien, Anke), Nele (Amelia,
Mila), Greet – stuurgroep (Olivia en Lars), Kristien (Mona en Lennert), Tijl (Leon en Louise), Freek
(Simon ), Isabelle (Matisse), Laurence (Lars, Lotte, Kobe)

Agendapunten
Hilde opent en leidt de vergadering met de volgende agendapunten:

Stuurgroep
Hilde duidt de oprichting van de stuurgroep:
Aangezien er zich sinds de opzeg van Sven als voorzitter van de ouderraad niemand anders kandidaat
stelde als voorzitter, werd er op initiatief van Sven en een aantal ouders, een stuurgroep samen
gesteld om de taken van de voorzitter op zich te nemen.
Deze taken zijn: de agenda van de ouderraad maken, de vergaderingen leiden en verslag noteren,
aanspreekpunt.
De stuurgroep bestaat uit 6 mensen: Greet Compeers (Oscar, Babette, Marilou), Maarten Leus(Lena,
Stien, Anke), Katrien De Wachter (Jack, Gus), Sven van Baarle (Wies, Ides), Hilde Van Lommel (Kamiel,
Marius), Greet Steeman (Lars, Olivia).
Agenda maken: alle leden van de stuurgroep communiceren eventuele agendapunten, onderwerpen
waarvoor draagvlak is, ideeën, .. aan elkaar (per mail). De agenda wordt opgesteld en ter goedkeuring
voorgelegd aan elkaar alvorens deze te communiceren.
Vergaderingen leiden: 2 leden van de stuurgroep zullen aanwezig zijn op de vergaderingen. 1 leidt de
vergadering en 1 maakt het verslag.
Aanspreekpunt: De 6 leden van de stuurgroep fungeren als aanspreekpunt.
Verder komt de stuurgroep samen in aparte vergaderingen. De mailings via schoolonline gebeuren
via Sven.
Niemand van de aanwezigen op de ouderraad heeft bezwaar tegen deze werkwijze.
Advies: een oproep doen aan alle ouders om te polsen naar mogelijke interesse voor een voorzitter
voor volgend schooljaar.
De stuurgroep beoogt een tijdelijke werking tot het einde van dit schooljaar.

Verslag vorige ouderraad
Olivier geeft aan dat er vorige ouderraad geen verslag is gemaakt. Het verslag volgt.

Wensen
Er waren veel reacties op de wensen van het team, die bekend werden gemaakt op de kerstmarkt en
in een nieuwjaarsbrief. De emailadressen van de ouders die zich kandidaat stelden, worden nu
verzameld en door het secretariaat gegroepeerd aan het team bezorgd.

Nieuwjaarsreceptie
Iedereen is komende vrijdag 8/1 uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie na de afsluitkring. Dank aan
Katrien & Daphne (Gus, Jack) voor het maken van de uitnodiging.
Er is een doodle gemaakt met de vraag aan ouders om hapjes te voorzien. Er zijn al een tiental
reacties, hapjes genoeg dus ! Bestek, potjes, borden , glazen etc zijn aanwezig in de school.
De leerkrachten zullen starten met bediening van de hapjes. Drank is voorzien op school.
Kinderen uit de nabewaking blijven mee op de receptie onder toezicht van het team.
Hopelijk werkt het idee van hapjes maken op een feestelijke activiteit inspirerend voor de toekomst.
Op de receptie wordt het nieuwe logo van de school voorgesteld door de werkgroep logo ( Jan, Tinne,
Elke, Daphne, Maartje).
Iedereen ontvangt vrijdag een button met het logo en een fluo-hesje.
Nele suggereert om met de oude fluohesjes een “pimp je fluohesje”-sessie te houden. Zo hebben de
kinderen steeds 1 fluohesje op school. Eventueel kan dit als keuzecursus?

Bosklassen
In de week van 14/3 gaat de onder-, midden- en bovenbouw op bosklassen in Kinrooi.
Sari en Aurore hebben zich als verantwoordelijke kookouders opgegeven.
Olivier communiceert met Sari en Aurore over een oproep naar andere ouders.
Dit jaar zullen de kinderen meer betrokken worden bij de maaltijden (maken van eten, tafel
dekken,...) .
Op donderdag 17/3, tijdens de bosklassen, gaat heel de school op uitstap naar Bokrijk, ook de
kleuterbouw! De kleuterbouw vertrekt met de bus vanop school.

Schoolfuif
Er is nog geen datum voor de schoolfuif. Johannes en Ben stelden zich verantwoordelijk.
Eglantier is volgeboekt dit jaar. Als lokatie wordt geopperd: Cantincrode.
We wachten op verdere communicatie van Johannes en Ben.

Speelplaats
De boom is aangekomen! Vervoer van de boom kostte 25 euro.
Vraag rond veilig spelen versus boomstammen: moeten de boomstammen verankerd worden?
Er zal zoveel mogelijk van de boomstammen verankerd worden in de grond
De ouderraad kreeg een uitgebreide rondleiding van Olivier op de speelplaats met duiding van de
plannen en neemt notie van deze plannen.
Als advies wordt er gegeven: reliëf brengen. Tijl is nauw betrokken bij het uitvoeren van de plannen.

De stadsdienst is op de hoogte van de plannen. Het stadbestuur staat mee in voor uitvoer van de
plannen. Ook de tuin van de Billie wordt tegelijkertijd opgefrist.
Timing: voor de paasvakantie zouden de werken voltooid moeten zijn.
Alvast een oproep naar sterke papa’s (of mama’s !) om de boom uiteindelijk op zijn plaats te leggen.
Tip van Hilde: de architecte die bij de wereldschool ( in de Brederodestraat ) de speelplaats heeft
aangelegd, mag gecontacteerd worden voor tips. Hilde bezorgt contactgegevens aan Olivier.

Quiz
Ellen (mama van Stan) opperde het idee van een schoolquiz.
Greet (Olivier, Lars) wil graag verantwoordelijke zijn voor de werkgroep Quiz. Als locatie kan de
sporthal van de school of hoeve Dieseghem. Hoeve Dieseghem bij voorkeur, deze kan gratis gebruikt
worden door de school.
Er wordt mogelijke data geprikt: in volgorde van voorkeur vrijdag 22/4/2016, vrijdag 15/04/2016,
zaterdag 16/4/2016. Olivier checkt bij hoeve Dieseghem naar beschikbaarheid.
Suggesties: een tombola organiseren tijdens de quiz, geen inschrijvingsgeld, quizploegen van
minimum 4 en maximum 6 personen waarvan minsten 2 personen een (groot-)ouder of voogd van
een schoolkind zijn, maximum 12 groepen, kleinere (gedoneerde) prijzen op de prijstafel en 1 grotere
eerste prijs (weekendtrip?).
Greet doet een oproep via een A5je aan de ouders voor helpende handen de avond zelf en het
doneren van prijzen. De prijzen kunnen op school gestockeerd worden.
Greet polst naar beschikbaarheid van haar collega (Sporzacommentator Marc Willems) om de quiz te
presenteren.
Kristin en Isabelle willen mee instaan voor het opstellen van de vragen.

Varia
Mededelingen vanuit team:
- woensdag 13 /1 gaan er vier leerkrachten (Eva, Sophie, Ina, Liesbet) in de namiddag naar Utrecht
voor een bijeenkomst van een 75tal Vlaamse en Nederlandse leerkrachten uit Jenaplan onderwijs.
- 27/1 wordt er gestart met Schoolteamtraject
- 30/9/2016 zou er een Vlaamse Jenaplan pedagogische studiedag georganiseerd worden. Dit wordt
een facultatieve verlofdag.
-Kristien is zwanger. Donald Leurentop bood zich aan als vervanger! Hij zal vanaf na de paasvakantie
voltijds Kristien vervangen. Donald komt de week voor de paasvakantie een hele week meelopen op
school.
- de Parkschool krijgt vorm. De eerste verdieping staat er. De school organiseert een infoavond.
Is het interessant voor onze school om ook een infoavond te organiseren?
Momenteel houdt Olivier een 10 à 15 individuele (informatieve) gesprekken per jaar.
De ouderraad vraagt of Olivier zelf nood heeft aan een infoavond? Kan de ouderraad meenadenken
over mond aan mond reclame voor de school? De website kan zeker dienen als infobord.
-Patrick engageert zich om iets te doen rond “schaken op school”.
De school blijft uitkijken naar schaakborden via kringloopwinkels, geefgroep,...
Schaakborden zijn nog steeds welkom!
Eigengemaakte schaakborden zijn alleen gebruiksvriendelijk voor kinderen die al kunnen schaken.

-er wordt opnieuw sportsnack georganiseerd. Na de paasvakantie worden de kleuters ook betrokken.
-Joeri heeft afspraken met Satori kwai gemaakt om volgende week met 2 groepen (op
dinsdagnamiddag) op sportinitiatie te gaan. Ook met De Blauwe Regen (tennisinitiatie) , Helderhoek
(voetbalinitiatie) werden concrete afspraken gemaakt.
- De begrenzing / beperking voor internetgebruik op de ipad’s op school zijn strikt. Er is mogelijkheid
dat de kinderen ongewenst naar ongepaste websites surfen.
- Opbrengst van de catering van de Kerstmarkt was 650 €.
- vraag van Freek: bestaat er op school iets als programeertechnieken voor kinderen zoals
“coderdojo”? Freek bezorgt informatie aan Olivier.

Dank aan de aanwezige ouders voor hun engagement en beste wensen aan alle
ouders voor 2016!
De volgende bijeenkomst van de ouderraad is op donderdag 4 februari 2016.
Van harte welkom!

