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Verslag	ouderbouw	Jenaplanschool	21	september	2017	

Aanwezig:			

Robert	 (Roos,	 Daan),	 Lenny	 (Roya,	 Sofia),	 Pascal	 (Matisse),	 Sandy	 (Noah,	 Eva),	 Liesbeth	
(Ode),	Dennis	(Jelte,	Tobias),	Sophie	(Jules,	Marie),	Isabelle	(Matisse),	Jeroen	+	Joyce	(Finn),	
Laurence	 (Kobe,	 Lars),	 Maya	 (Elias),	 Liesbet	 (Jasper),	 Anali	 (Elea),	 Juanita	 (Lisa),	 Lotte	
(onderbouw),	 Nele	 (zorg),	 Olivier	 (directeur),	 Greet	 (Babette,	Marilou,	 Oskar)	 -	 voorzitter,	
Hilde	(Marius,	Kamiel)	-	verslag	

Agenda:	

1. Ouderbouw	
a. Organisatie	ouderbouwvergaderingen	
b. Thema-avonden	

2. Start	nieuwe	schooljaar	
a. Evaluatie	oudercafé	
b. Meter-peter	werking	
c. Activiteiten	

3. Discipline	op	school	
4. Mededelingen	vanuit	het	team	
5. Budget	voor	de	groepen	
6. Varia	

1.	Ouderbouw	
	

a. Organisatie	ouderbouwvergaderingen	
	
We	 vergaderen	 1x/maand,	 iedereen	 is	 welkom,	 iedereen	 kan	 agendapunten	 aanbrengen:		
via	mail	of	iemand	van	het	kernteam	aanspreken.	Eigen	agendapunten	kom	je	zelf	toelichten	
op	de	ouderbouw	of	je	zoekt	een	vertegenwoordiger.	Kernteam	verzorgt	het	voorzitterschap	
en	 het	 verslag	 en	 verzamelt	 +	 verspreidt	 de	 agendapunten.	 Kernteam	 =	 Greet	 Steeman	
(Olivia,	 Lars),	 Greet	 Compeers	 (Babette,	 Marilou,	 Oskar),	 Stefaan	 en	 Evi	 (Lene,	 Aaron),	
Stephanie	 (Miro,	 Dorothee),	Maarten	 (Stien,	 Anke)	 en	 Hilde	 (Marius,	 Kamiel).	 Maarten	 is	
tevens	penningmeester.	
Meer	info	zie	website	www.jenaplanschoollievengevaert.be/ouderbouw	
	

b. Thema-avonden	
	
Nieuw	 vanaf	 dit	 jaar:	 2	 thema-avonden	 (in	 de	 plaats	 van	 de	 eerder	 praktische	
ouderbouwvergaderingen)	met	de	bedoeling	hierover	met	elkaar	van	gedachten	te	wisselen.	
Thema’s	gerelateerd	aan	de	visie	van	Jenaplan	zijn	een	idee.	De	aanwezige	ouders	hebben	
niet	meteen	ideeën	voor	andere	thema’s.	Wordt	vervolgd.			
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2.	Start	nieuwe	schooljaar	
	

a.	Evaluatie	oudercafé	
	
Geluiden	over	de	eerste	editie	van	het	oudercafé:	het	was	gezellig.	De	 timing	zat	goed:	 je	
komt	 uit	 het	 infomoment	met	 de	 klasgroep	 en	 kan	 nadien	meteen	wat	 napraten.	 Enkele	
nieuwe	ouders	vonden	het	fijn	dat	er	mensen	op	hen	zijn	toegestapt.	
	

b.	Meter-peter	werking	
	
Vandaag	hebben	alle	nieuwe	gezinnen	op	school	een	meter	of	peter	toegewezen	gekregen.	
Om	 de	 eerste	 kennismaking	 met	 mekaar	 en	 met	 de	 school	 te	 vergemakkelijken	 zijn	 alle	
meters	en	peters	samen	met	de	nieuwe	ouders	welkom	op	vrijdag	13	oktober	vanaf	20u30	
in	het	Theatercafé	om	er	samen	–op	eigen	kosten-	ene	te	drinken.			
	
Zijn	er	ideeën	voor	het	nog	beter	onthalen	van	nieuwe	ouders?	
In	het	begin	van	het	schooljaar	een	klasfoto	nemen	met	de	namen	van	de	kindjes	erbij	(zeker	
voor	 de	 allerkleinsten).	 Dat	 is	 fijn	 voor	 de	 ouders	 én	 voor	 de	 kinderen.	 Eigenlijk	 is	 het	
haalbaar	om	de	klasfoto’s	naar	het	begin	van	het	schooljaar	te	schuiven	(enkel	de	klas	van	
Chris	 is	 dan	 nog	 niet	 volledig).	 Liesbeth	 (mama	 Ode)	 engageert	 zich	 om	 de	 foto’s	 in	 alle	
groepen	te	komen	trekken.		
	

c. Activiteiten		
	

Volgende	week	wordt	de	lijst	verspreid	waarop	alle	activiteiten	vermeld	staan	waarvoor	we	
ouders	zoeken	om	te	helpen.	Je	naam	opgeven	betekent	dat	je	je	engageert	om	die	activiteit	
mee	 te	 organiseren.	De	dag	 van	de	 activiteit	 zelf	 zijn	 er	 ook	nog	helpende	handen	nodig,	
maar	die	oproep	wordt	 telkens	kort	ervoor	gelanceerd.	 Je	opgeven	voor	een	activiteit	kan	
via	 het	 briefje	 dat	 in	 de	 week	 van	 25/9	 meegegeven	 wordt	 of	 via	 de	 website	
www.jenaplanschoollievengevaert.be/ouderbouw	
	
3.	Discipline	op	school	
	
Op	vraag	van	 zowel	ouders	als	 leerkrachten	 is	er	 vanaf	dit	 schooljaar	extra	aandacht	 voor	
discipline	 op	 school.	 Tijdens	 de	 vakantie	 is	 een	 groepje	 leerkrachten	 samen	 gekomen	 om	
daarover	na	te	denken.	Zij	hebben	beslist	om	de	kapstokregels	extra	in	de	verf	te	zetten.	Hoe	
wordt	 dat	met	 de	 kinderen	 aangepakt?	 De	 kapstokregels	 zijn	 de	 eerste	 2	weken	 aan	 alle	
kinderen	 voorgesteld.	 De	 kinderen	 hebben	 er	 in	 hun	 eigen	 groep	 rond	 gewerkt.	 Op	 de	
speelplaats	 houdt	 nu	 ook	 1	 extra	 leerkracht	 toezicht.	 Er	 wordt	 voor	 het	 eerst	 een		
leerlingenraad	geïnstalleerd.	Dat	is	een	raad	om	info	en	vragen	van	leerkrachten	en	ouders	
naar	de	kinderen	te	laten	stromen	en	omgekeerd	natuurlijk.	In	de	bovenbouw	wordt	daarom	
nu	 rond	democratie	 gewerkt.	Het	 schoolgedicht	 komt	nog	aan	bod.	Natalie	 en	Roel	 (papa	
Marius	en	Kamiel)	gaan	er	volgende	week	ook	nog	verder	mee	aan	de	slag.		
Wat	zijn	de	ervaringen	van	de	leerkrachten?		
Dank	zij	de	duidelijke	intro	met	de	kapstokregels	is	het	makkelijker	om	de	kinderen	erop	aan	
te	 spreken.	 De	 kinderen	 kregen	 de	 opdracht	 iets	 positiefs	 omtrent	 de	 kapstokregels	 te	
tekenen.	Dat	bleek	heel	moeilijk.	Tekenen	wat	niet	mag	vonden	ze	veel	makkelijker.		



 3 

	
	
Wat	zijn	de	ervaringen	van	de	ouders?	
De	nieuwe	regel	i.v.m.	te	laat	komen	(in	de	gang	of	bij	Olivier	in	stilte	wachten)	vraagt	ook	
discipline	van	de	ouders.	 Sommige	ouders	doen	de	deur	 toch	nog	open	 terwijl	de	kring	al	
begonnen	is.	Dat	is	storend	voor	de	kinderen	en	de	leerkracht	en	onduidelijk	voor	de	ouders	
en	 de	 kinderen	 die	 de	 regel	 wel	 naleven	 en	 in	 de	 gang	 wachten.	 Het	 is	 belangrijk	 dat	
iedereen	zich	aan	die	regel	houdt.	
De	kapstokregels	brengen	veel	duidelijkheid,	zowel	voor	de	kinderen	als	voor	de	ouders.	Het	
is	 ook	 belangrijk	 dat	 de	 kinderen	 consequenties	 leren	 van	 hun	 gedrag.	 Er	 wordt	 ook	
bezorgdheid	 geuit	 dat	 deze	 extra	 aandacht	 voor	 de	 kapstokregels	 niet	 uitmondt	 in	 een	
overdreven	 regelgeving.	 Voor	 nieuwe	 ouders	 was	 het	 overzichtsbladje	 wel	 meteen	 een	
stevige	boodschap,	maar	schrikt	niet	af.			
De	 aandacht	 voor	 discipline	 blijft	 de	 hartslag	 doorheen	 het	 schooljaar	 en	 zal	 elke	
ouderbouwvergadering	aan	bod	komen.	
	
4.	Mededelingen	vanuit	het	team	
	

• Vanaf	1	september	2018	zou	het	zwembad	opnieuw	gebruiksklaar	zijn.	De	kinderen	
van	 de	 Jenaplanschool	 kunnen	 dan	 opnieuw	 gaan	 zwemmen.	 Er	 zal	 afgewisseld	
worden	 tussen	 onder-,	midden-	 en	 bovenbouw.	Daarvoor	 zal	 ook	 hulp	 van	 ouders	
nodig	zijn	(heen	en	terug	stappen).	Vanaf	kerstvakantie	zullen	de	oudste	kleuters	ook	
mee	gaan	zwemmen.	Joeri	zal	als	leerkracht	de	groepen	begeleiden.		
Zwemmen	kost	veel	geld:	1,5	euro	per	kind	per	zwembeurt.	Daarom	vraagt	de	school	
aan	 de	 ouderbouw	 of	 ze	 wil	 bijdragen	 indien	 er	 onvoldoende	 middelen	 zijn.	 De	
ouderbouw	gaat	akkoord.	

	
• Vanaf	 dit	 schooljaar	 wordt	 de	 expertise	 van	 scholen	 van	 buitengewoon	 onderwijs	

ingekanteld	 in	 het	 gewoon	 onderwijs.	 Deze	 regelgeving	 is	 nieuw	 en	 er	 is	 nog	 veel	
onduidelijk.	Enkele	leerkrachten	van	Ritmica	zijn	de	voorbije	week	langsgekomen	ter	
kennismaking.	 Zij	 kunnen	 expertise	 aanbieden	 over	 algemene	 thema’s,	 over	
individuele	situaties	met	kinderen,	ze	kunnen	leerkrachten	ondersteunen,	…		

	
• Volgende	week	vrijdag	29	september	=	vrijaf.	Alle	opvang	tijdens	een	pedagogische	

studiedag,	verlofdag	of	 facultatieve	verlofdag	gaat	door	 in	de	KUBUS	 (en	niet	 in	de	
Billie).		

	
• De	timing	van	de	namiddagspeeltijd	is	verschoven	van	15u	naar	15.15u	waardoor	de	

kinderen	 langer	kunnen	doorwerken	 in	de	namiddag.	De	opsplitsing	 in	 twee	gelijke	
blokken	 zoals	 voorheen	 werd	 door	 de	 leerkrachten	 als	 te	 kort	 ervaren.	 Na	 de	
speeltijd	 wordt	 nu	 alles	 nog	 opgeruimd	 en	 wordt	 de	 dag	 in	 kring	 afgerond.	 De	
leerkrachten	 zijn	 hier	 tevreden	mee.	 Het	 schoolbestuur	 is	 akkoord.	Wat	 vinden	 de	
leerlingen	ervan?	=	agendapuntje	voor	de	leerlingenraad.		

	
• Tijdens	 SOM	 (=	 Scholenoverleg	 Mortsel)	 kwam	 de	 gaswolk	 van	 maart	 2017	 ter	

sprake.	Op	www.be-alert.be	 kan	 je	 je	 aanmelden	 zodat	 je	 verwittigd	wordt	bij	 een	
noodsituatie.	De	school	heeft	zich	aangemeld.		
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• In	de	omgeving	van	de	school	werd	er	bodemverontreiniging	vastgesteld	in	de	tuinen	

van	sommige	huizen	(=	restanten	van	vroegere	fabriek	Massive)	.	Hoe	(on)gezond	is	
de	bodem	op	school?	Een	aantal	 jaren	geleden	werd	er	een	bodemproef	genomen	
van	de	grond	op	school.	Die	was	toen	OK.	Olivier	vraagt	het	nog	eens	na	bij	de	Stad.		

	
5.	Budget	voor	de	groepen	
	
Om	 de	 groepen	 de	 kans	 te	 geven	wat	meer	 uitstappen	 te	maken,	 kreeg	 elke	 groep	 (ook	
Joeri)	vorig	jaar	200	euro	van	de	ouderbouw,	Chris	kreeg	300	euro.		
Dat	is	een	totaal	van	2100	euro.	Deze	dotatie	wordt	opnieuw	toegekend.			
	
Donald	 vraagt	 extra	 budget	 voor	 een	 vijsmachine	 en	 voor	 het	 maken	 van	 een	 nieuw	
kippenhok	(250	euro).	Wordt	unaniem	goedgekeurd.		
	
6.	Varia	
	

• 1	 oktober	 2017	 om	 13.30u	 :	 schoolwandeling!	 We	 wandelen	 de	 Kruibeekse	
kreekroute	 en	 verzamelen	 in	 Hemiksem	 (zie	 uitnodiging).	 Zorg	 dat	 je	 op	 tijd	 bent	
want	het	vertrekpunt	is	aan	een	veer	die	we	niet	willen	missen.	Inschrijven	graag	via	
de	ouderbouw.		

• Sigarettenpeuken	 op	 de	 speelplaats:	 wat	 kan	 hieraan	 gedaan	 worden?	 Vroeger	
begon	de	poetsploeg	’s	ochtends	en	kon	zij	dit	ondervangen.	Sinds	januari	2017	heeft	
het	 schoolbestuur	beslist	om	met	een	externe	poetsfirma	 te	werken	 in	de	scholen.	
De	nieuwe	firma	komt	na	de	schooluren,	dat	is	positief.	Dat	betekent	echter	ook	dat	
ze	tijdens	hun	werk	niet	aangesproken	kunnen	worden	door	de	school,	wat	wel	nodig	
blijkt.	 De	 school	 gaat	 dit	 aankaarten	 bij	 het	 schoolbestuur	 en	 voorstellen	 om	 de	
poetsfirma	 ’s	 morgens	 in	 te	 plannen.	 In	 afwachting	 daarvan?	 Idee	 om	 affiches	
hangen.	Gaan	die	jongeren	dat	opmerken?	De	ouders	van	de	werkgroep	speelplaats	
kunnen	hier	misschien	ook	mee	over	nadenken.		

• Koekenbak	Music	For	Life:	de	leerkrachten	zetten	zich	graag	achter	het	voorstel	om	
hieraan	mee	 te	werken.	De	 leerlingen	 kunnen	 via	de	 leerlingenraad	een	goed	doel	
kiezen.	Hoeft	 niet	 hetzelfde	 goede	 doel	 voor	 de	 hele	 school	 te	 zijn,	 kan	 per	 groep	
verschillen.	 Katrien	 (Jack,	 Gus)	 en	 Laurence	 (Kobe)	 willen	 hun	 schouders	 hier	mee	
onder	zetten.		

• Medisch	 centrum	 voor	 de	 kleuters:	 Vorig	 jaar	was	 er	 een	 bus	 voorzien	 vanuit	 het	
medisch	 centrum	 terwijl	 er	 slechts	 3	 kinderen	 gebruik	 van	 maakten.	 Alle	 andere	
kinderen	 werden	 door	 hun	 ouders	 gebracht.	 Olivier	 heeft	 de	 bus	 niet	 moeten	
betalen,	maar	is	natuurlijk	wel	zonde	van	de	‘organisatie’.		Anderzijds	zijn	de	meesten	
met	die	bus	wel	teruggekeerd	naar	school.		

	

Volgende	ouderbouwvergadering:		
Dinsdag	17	oktober	2017	om	20u	

WELKOM!	
	
	


