Verslag
ouderbouwvergadering
Aanwezigen :

maandag 7 maart 2016

Ouders : Marijke (mama Esra) Ilse (mama Noor) Joeri (papa Zoë, Remco) Greet (mama Olivia
en Lars ), Maarten (papa Anke, Stien en Lena) Nele (mama Amelia Mila) Sandra (mama
Tristan, Remco, Mauro) Stephanie (mama Dorothee , Miro) Sven (papa Wies en Ides)
Team : Olivier , Ina en Kathleen

1. Communicatie
Vraag van Marijke omtrent communicatie vanuit de school en team naar nieuwe ouders; wat
is het thema van de week , wat gebeurt er in de klas.
Vraag van Stephanie naar onderverdeling per groep (blogs) op de nieuwe website:
weekplanning, turnles, keuzeles. De bezorgdheid naar haalbaarheid in belasting voor de
leerkrachten wordt geuit. Olivier geeft aan dat het team ook vraagt naar de onderverdeling
per groep zoals die er op de oude website was. Er worden een aantal opties overwogen.
Bij oudste kleutergroep is er vraag naar communicatie naar de ouders over wie er die dag in
de klas staat (Patrick, Liesbeth, Eline).
Er komt vanuit de ouderbouw positieve feedback over de veranderingen in communicatie
van de school de laatste tijd: gebruik van digitale nieuwsbrief, weekplanning, openingskring.

2. Bomen aan de Billie
De stad Mortsel wil 3 elzen van de 5 aan de Billie kappen. Deze elzen zijn toch makkelijk 40 50 j oud en zouden moeten wijken voor een verharding en om de trampoline te kunnen
ingraven. Aurora (mama Paula, Remi) contacteerde de stad voor meer informatie en gaat
morgen (dinsdag 8/3) de plannen inkijken bij de stad
Er kan voor 15 maart een bezwaarschrift ingediend worden.
Er wordt voorgesteld om een alternatief voor te stellen in het bezwaarschrift. Tekeningen
en ideeën van de leerlingen kunnen meerwaarde bieden.
Er komt een voorstel om vanuit de school een voorbeeldbezwaarschrift door te mailen aan
de ouders. Wie wil, kan deze brief printen, eventueel aanvullen met eigen bezwaarredenen,
tekeningen van de kinderen, ondertekenen en bezorgen aan de stad.
Sven bezorgt de inhoud van de voorbeeldbrief aan Stephanie die de brief eerstdaags opstelt.
De brief wordt donderdag 10/3 aan de ouders bezorgd zodat de brieven maandag 14/3
kunnen ingediend worden.
In de ouderbouw wordt (nogmaals) de bezorgdheid over de orde/uitzicht van de tuin van de
Billie geuit. Deze wordt immers gekoppeld aan de uitstraling van de school.
Ondertussen namen we contact op met de stad Mortsel. De verschillede mogelijkheden
worden nog bekeken. De stad Mortsel informeert ons over de gang van zaken. We wachten
nog even af wat de verdere ontwikkelingen zijn.

3. Afsluitkring
De suggestie om kinderen die vertrekken uit te wuiven in de afsluitkring en kinderen die
nieuw zijn te ontvangen, werd op de agenda geplaatst.
Olivier bevestigt dat nieuwe leerlingen binnen de afsluitkring worden ontvangen, naast het
ontvangst in de groep. Olivier geeft aan dat er in de groep afscheid wordt genomen en niet
elk afscheid binnen de afsluitkring dient genomen te worden. Er wordt bij het kind en de
ouders ervan afgetoetst op welke manier het afscheid liefst wordt genomen.

4. De grote parade
De grote parade is een initiatief van Hart boven Hard. Op zondag 20/3 is er een parade
doorheen Brussel (vertrekpunt Brussel Noord ) www.hartbovenhard.be/de-grote-parade2016/.
Vanuit de ouderbouw wordt er een vrijblijvende uitnodiging aan de ouders gestuurd. Een
motivatietekst volgt. De aanwezigen vinden het een goed idee om een vrijblijvende
uitnodiging voor dit evenement vanuit de ouderbouw te communiceren.

5. Groepsindeling 2016-2017
De school heeft het plan om de groepsindeling voor 2016-2017 vroeger mee te geven zodat
de kinderen voor het einde van het jaar weten bij wie ze in de groep zitten, met de
mededeling dat dit onder voorbehoud is. De mogelijke veranderingen hangen af van het
lestijdenpakket, kinderen die de school verlaten, wisselingen in het team.
Olivier geeft aan dat de fusionering van de basischolen De Perenpit, Guido Gezelleschool,
Sint Lutgardisschool (worden Parkschool) voor mogelijke veranderingen in het team kan
zorgen.
Er wordt een verbeterpunt aangegeven over het opgeven van de voorkeur van klasgenoten
bij de kinderen: kunnen ze ook als voorkeur kinderen uit het hoger jaar (binnen de bouw)
opgeven?

6. Schoolraad
Verslag van schoolraad wordt toegevoegd aan dit verslag. Ina is afgevaardigde voor het
personeel van onze school. Jo Van Steenbergen (papa Elias en Anna) is afgevaardige van
ouders van onze school.
7. Teamtraject
Team heeft zich geëngageerd om een teamtraject af te leggen. Opzet van traject staat
beschreven in vorige ouderbouwverslagen.
Kathleen en Ina vertellen over het teamtraject; in de vorige sessie werd onderzocht wat elk
teamlid als knelpunt én als kracht voor de school en zichzelf ervaart. Deze krachten en
knelpunten worden in de volgende sessie onder de loep genomen.
Olivier geeft aan dat het team en de school graag de eigen sterkstes in de verf willen zetten.
Dit traject kent zowel professioneel als menselijk zijn waarden. Als gevolg van dit traject
wordt er tijdens de teamvergaderingen meer over teamteaching, bij elkaar in de klas
kijken,... gepraat eerder dan praktische regelingen.
Volgende woensdag (pedagogische studiedag) is de volgende teamtraject sessie.
De aanwezigen vinden het waardevol dat de ouderbouw op de hoogte wordt gehouden van
dit traject!

8. Varia
De opzet van de Taalweek werd verduidelijkt in de nieuwsbrief.
Er mag óók niet na schooltijd gespeeld worden op de bomen op de speelplaats.
Er mag niet op het dak van het treintje gezeten worden op de speelplaats.
Volgende week donderdag en vrijdag wordt het bosje op speelplaats weggehaald door de
stad.
Vraag van Stephanie om tijdschrift “Mensenkinderen” en het boek “Jenaplanschool: een
school waar je leert samenleven” meer gekendheid te geven. Eventueel om een
uitleendienst te organiseren? Er wordt geopperd om de link naar de onlineversie op de
website te zetten of om af en toe artikel uit het tijdschrift mee te geven.
Vraag van Stephanie over bosklassen: het gemis van kadering ‘waarom gaan we op
bosklassen?’ wordt geuit. Voor de kinderen/ouders die voor de eerste keer meegaan graag
de onderbouw van de bosklaasen, het pedagogisch kader meegeven. Thema van deze
bosklassen is ‘Weg van de stad’, zoals de boekenweek.
Vraag over de indeling van de kleuterbouw: waarom zitten de instappers en eerste
kleuterklas samen en woren ze daarna opsplitst in 2 rustigere groepen?
Olivier geeft aan dat er factoren spelen die de school in de hand heeft en externe factoren:
er is 1 lokaal te kort in de school, het lestijdenpakket is krap, de jongste kleuters hebben best
zo weinig mogelijk verschillende mensen rond zich. Vorige jaren werd de groep al opgesplitst
in 2 groepen, dit jaar niet. Aangezien de geboortejaren 2011 en 2013 weinig inschrijvingen
opleverden tot nog zal de jongste kleutergroep het volgend jaar waarschijnlijk een rustige
groep worden. Het team is blijvend zoekend naar optimale verdeling van deze groep. Liefst
zouden ze graag 2 groepen hebben maar voorwaarden zijn een lokaal erbij en meer
inschrijvingen.
De onderhandelingen met Welzijn en Onderwijs Stad Mortsel zijn opnieuw gestart over de
aanwezigheid van de Billie in de school.
Er wordt gesuggereerd om terug een bezwaarschrift vanuit de ouderbouw te schrijven. De
Billie in de school kent ook voordelen in de school; bereikbaarheid en vertrouwdheid voor de
kinderen.
Er zijn momenteel 7 inschrijvingen voor de quiz. Er kan nog ingeschreven worden tot 15/4
via het contactformulier op de site van de school (www.jenaplanschoollievengevaert.be) of
ouderraad@leefschoolmortsel.be Maximum 6 personen per groep. Iedereen welkom voor
een gezellige avond!
Er zijn nog helpende handen nodig om de zaal op te bouwen op 22/4 tussen 16.30 u - 19.30
u en voor de afbraak op zaterdagochtend 23/4.

Volgende ouderbouwvergadering : 2 mei om 20u in de school.

