Verslag ouderraad van 23 september 2019
Aanwezigheden/Verontschuldigingen/Afwezigheden:
Aanw Vero. Afw
OUDERS
Ann Van Calster

X

Maxine Michiels
Nicky Jacobs
Jessica De Boes
Kristel Callens
An Vermeulen

X
X
X

Chris Selleslagh
Els Van den Bossche
Astrid Van Grembergen
(secretaris)
Joke Parlevliet
Heleen Dom (penningmeester)
Kathleen Van Overloop
Pieter Jorissen
Kristof Jacobs
Rimh Hatem
Helga Wymeersch
Sofie Smet
Nurcan Ulucay

X

X
X

X

Aanw
Carla Colvenaer
(voorzitter)
Cynthia Claessuinnen
Karima Lalou
Wieneke Coupé
Annick De Vos
Carolina Den Dauw/
Kevin De Smedt
Fanny Buyl
Kirsten Van De Velde

Vero.

Afw
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X
X
X
X
X
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X

SCHOOLTEAM
Anne Heyndrickx
Marlies Pype
Mien De Meulenaer
Anja Van Dun
Anne Robbens
Michelle Gils
Evelyn Demey

X
X
X
X
X
X
X

1. Verwelkoming:
Welkom aan nieuwe en huidige leden!
Doelstellingen van de ouderraad :
- Ouders samenbrengen en verbinden
- Meedenken over het schoolbeleid
- Centjes inzamelen voor pedagogisch leuke dingen, waarvoor de school niet altijd budget
heeft
2. Mededelingen van de school
a)KS:
- 17/09: opening van de speelplaats. De KS had vorig schooljaar een project ingediend bij
Cera om steun te krijgen voor het verfraaien van de speelplaats. Ook de ouderraad deed een
bijdrage van € 3.000. Er werden grote speeltoestellen van Medio’s gekocht. De opening van
de speelplaats was een leuk moment.
- Bedankt aan de ouderraad voor alle steun van vorig schooljaar: nieuw materiaal voor de
speelplaats, T-shirts en kapstokken.
- De KS is gestart met een nieuw leerplan Zill (= zin in leren, zin in leven) met als doel:

kinderen klaarstomen in de 21ste eeuw (ontwikkeling van kennis, vaardigheden, attitudes,
inzichten,…).
- Met TOS (= thuis op school) momenten wil de KS ouders meer betrekken bij het
schoolgebeuren. Op woe. 16/10 staat er een sessie rond schoolrijpheid voor de 3de kleuterklas
gepland. Ouders blijken namelijk het meest beschikbaar op woensdagvoormiddag en niet ’s
avonds, maar men heeft wel de mogelijkheid om voor een avondvergadering te kiezen.
- 24/10: grootouderfeest. Alle grootouders worden in de voormiddag uitgenodigd op school.
Hiervoor werd vandaag een save the date meegegeven.
b)LS:
- Momenteel telt de LS 389 leerlingen.
- Er zijn 3 leerkrachten meer dan vorig schooljaar :
* Meester Tim : leerkracht bewegingsopvoeding (1/5 - meester Thibault 4/5) + om de
6 weken geeft hij een extra bewegingsles dans aan alle klassen + zwemmen
* Juf Jorien (interimaris): zij vervangt juf Jessica (4A), die eind augustus bevallen is
van een dochtertje Améline
* Juf Liselotte (1/5 - juf Anne (1C) 4/5) + lerarenplatform
- Vanaf oktober zal er een nieuwe medewerkster op het secretariaat zijn: Joanne Pauwels.
- Kwartiermakers: de leerlingen lezen een kwartier per dag op school, want het begrijpend
lezen gaat achteruit en ze lezen niet vaak genoeg. Bedoeling is hen eerst te stimuleren om
leesplezier te krijgen. Voorlopig lezen ze de boeken die in de klas aanwezig zijn. Vanaf oktober
zal er elke maand met de leerlingen naar de bib worden gegaan en mogen ze zelf twee
boeken kiezen om te lezen. De juffen lezen mee. In het 1ste leerjaar zal de juf voorlezen en in
het 2de leerjaar de eerste maanden ook. De leerlingen mogen strips, tijdschriften, poëzie,
weet- en zoekboeken,… lezen. Misschien kan de ouderraad een beetje helpen door een
boekenbeurs op school te organiseren (Pardoes) of een tweedehands boekenverkoop,
eventueel samen met een afterschooldrink? Of ouders zouden ook kunnen meegaan naar de
bib. Stof om over na te denken.
- Met accent-uren (1,5 lesuur) worden de leerlingen van het 6de leerjaar, in kleinere groepen,
uitgedaagd met zaken die ze graag doen. Ze mochten zelf drie keuzes maken uit volgende
mogelijkheden: 1) programmeren en coderen, 2) verdiepen in sporttechnieken, 3) Engels
(goed leren uitspreken + cultuur), 4) spreken en durven spreken (voice) en 5) kunst en
techniek (Artech) en mogen er twee van de drie doen. Bedoeling is te zien wat de leerlingen
na zo’n lessenreeks kunnen. Ze worden beoordeeld, maar niet met punten. Vraag is eerder of
ze aanleg hebben, hun best doen, gemotiveerd zijn, … Deze beoordeling speelt mee als er
advies wordt gegeven naar het secundair toe.
- Meerdaagse uitstappen: elk schooljaar gaan het 2de, 4de en 6de leerjaar op boerderij-, stadsresp. bosklassen. De laatste 2 à 3 jaar haken er wel heel wat kinderen af, zeker in het 2 de
leerjaar. Dat is jammer, want de kinderen leren samenleven en zelfstandig zijn, zonder mama
en papa. Als er kinderen niet meegaan, wordt het ook duurder. Redenen waarom kinderen
niet meegaan, zijn de prijs, schrik omdat ze het niet gewend zijn, niet zindelijk zijn ’s nachts,
slaapwandelen, heimwee,… maar deze problemen zijn meestal op te lossen.
c)KS en LS:
- 27/09 : pedagogische studiedag
- 30/09 : facultatieve verlofdag
3. Evaluatie van de voorbije activiteiten
Voetgangersexamen
08/05 : het parcours moest onverwacht op de dag zelf aangepast worden door werken, wat
voor een beetje onzekerheid zorgde bij de leerlingen, maar bijna iedereen was geslaagd.
Fietsexamen
- 29/05: omwille van de Special Olympics moest het parcours uiteindelijk toch aangepast
worden, maar het werd vooraf nog eens afgestapt met de leerlingen. Drie leerlingen waren
niet geslaagd.
- Datum volgend fietsexamen: 20/05/2020

Etentje ouderraad in ‘t Heerenhuys
‘t Was leuk, aangenaam en lekker. Voor herhaling vatbaar.
Infomoment begin schooljaar
In de KS werd er een drankje aangeboden tussen 16u en 18u. In de LS niet, omdat ouders
verspreid komen tussen 16u en 19u. Met twee ouders creëer je echter geen sfeer. Wat
kunnen we daaraan doen? Of laten we het drankje weg? Misschien komt dat kil over. Wat
vinden de ouders zelf?
4. Financiën
- Vorig schooljaar hadden we een mooi budget voor de kleuter- en lagere school. Ze mochten
elk iets uitzoeken voor € 4.000 en beslisten daarvan elk € 1.000 te spenderen aan een tweede
gemeenschappelijke iPadkoffer (zonder iPads). De resterende € 3.000 werd door de KS,
samen met de steun van Cera, besteed aan nieuw materiaal voor de speelplaats. De LS zal de
overige € 3.000 besteden aan nieuw schoolmeubilair.
- Momenteel staat er +/- € 10.000 op de rekening.
5. Planning ouderraad-activiteiten
Data
11/10
5/10
4/10
15/10
16/10
5/11
7/11
19/12
20/01
31/01

After-school-drink (lagere school)
Dag van de leerkracht
Start koekjesverkoop Lotus (eindigt op 12/10)
Ouderraad
VM : geld tellen koekjes en lijsten maken
zakjes vullen Lotus koekjes
Uitdelen koekenpakketten Lotus
Kerstmarkt (kleuterschool organiseert, ouders helpen)
Ouderraad
After-school-drink lichtmis met pannenkoeken (lagere school)
Dag van de directeur
19/03 Ouderraad
Lentewandeling?
3/04 After-school-drink (kleuterschool)
21/04 Ouderraad
Voetgangersexamen
9/05 Opendeur
Fietsexamen?
4/06 Ouderraad + etentje

6. Communicatie
- Magneetbord inkom: wie neemt dit voor zijn/haar rekening?
- Facebook: Jessica volgt Marijke op

7.

Varia
- De dag van de leerkracht valt op een zaterdag. We voorzien iets lekkers op maandag, maar
Carla zal alle juffen en meesters op zaterdag wel al een e-mail sturen met een teaser. Fanny
polst voor twee grote taarten met een mooie tekst.
- Vorig schooljaar was het moeilijk om helpers te vinden of helpers belden de dag zelf af.
Engagement is nodig om de activiteiten van de ouderraad te kunnen (blijven) organiseren.
- Buitenschoolse opvang: de hygiëne laat soms te wensen over. Werd reeds gemeld door
Kirsten zelf, maar zal ook nog eens door de school aangekaart worden.

Volgende ouderraad 15-10-2019

