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Aanwezig : Annelies K, Irmine V, Annick V, Hannelore S, Bob L,Valery L, Saar M,
Karen W, Ann P, Leen DR, Kurt B, Isabel VD
Leerkrachten : Evi, Lien D
Directie : Didier, Suzy
Verontschuldigd: Katrien Billiet, Tom Vercauteren, Kristoff Mortier, Hanne De
Cock, Carole S

Notulist : Tine Beke
1.Werkgroep verkeer
- fietsroutekaart :
Er zal werk gemaakt worden van een ‘routekaart’ waarin de moeilijke punten rond de
school in kaart gebracht worden. Dit is reeds in verschillende steden gebeurd.
Dit project wordt gesteund door de Provincie. De stad Gent moet meewerken aan dit
project (drukwerk uitvoeren). Via Elke De Cruyenaere ontvingen we een positief
antwoord hierover. Er zijn heel wat scholen geïnteresseerd om hieraan mee te
werken en het project in Gent ook gestalte te geven.
-fluo-actie kleuterschool : jammer genoeg waren er toch nog veel kinderen zonder
fluo. Heel wat ouders reageerden onvriendelijk. Er zouden geen fluovestjes meer
uitgedeeld worden gratis. De werkgroep denkt na om nog andere acties op touw te
zetten.
Opmerking : bij de lagere school worden kinderen aangesproken indien ze geen fluo
aanhebben. Vraag : zou het kunnen helpen indien de gemachtigde opzichter de
kinderen/ouders een opmerking geeft? Gevaar : ouders voelen zich vlug
aangevallen.
Voorstellen : ‘fluo-clown’ actie.
2. Werkgroep kaas en wijn
Zaterdag 28/2/2015
Enkele wijzigingen :
- Andere organisatie van de lokalen :
eettafels : in grote turnzaal, eetzaal, klassen 2e kleuter
Gang eerste kleuter : fuif, film, speelklas
(voordeel : jongste kinderen moeten niet uit hun klas op vrijdag)
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Bar : niet buiten zoals vorig jaar (nadeel : koude in zaal), bar komt nu in eerste
lokaal in gang 2e kleuter
- Balletjes en frietjes : kleine speelplaats
- Startborden :staan reeds klaar op de tafels zodat de eerste shift zich kan bezig
houden met plaatsen toewijzen van mensen
- Geen toezicht op de speelplaats (kinderen spelen daar op eigen risico, op
verantwoordelijkheid ouders).
- Mandjes met brood niet vergeten !
- 1 buffet in turnzaal, 1 buffet in gang 2e kleuter
- Mensen met buggy’s zullen in de klassen zitten
Mandjes met brood niet vergeten !
Planning :
- Woe avond 25/2 vanaf 19.30 : techniek (kabels, verlichting,…)
- Vrijdagavond 27/2 vanaf 16 uur : klaarzetten zalen (heel wat lkr zullen al veel
werk verricht hebben)
vanaf 18 uur : bar
- Zaterdag 28/2 : vanaf 10 uur : laatste voorbereiding (kazen snijden,
startborden maken,…)
- Zondag 1 maart : opkuis
Shiften : zie Suzy
3. Schoolraad
3.1 Terugkoppeling bevraging ouderraad (11/12/2014) met onderwerpen :
Duur van de middagpauze
Verschillend beginuur op de twee afdelingen
Verschillend einduur op de twee vestigingen
Verschillend uurrooster op de twee vestigingen
Resultaten bevraging : zie bijlage
Didier licht het doel van deze bevraging toe :
Verdeling lessenroosters:
Nu : vm 3.5 u les, nm 2.5 u les
Het zou praktischer zijn : vm 4u, nm 2 u les
Deze regeling zou beter zijn voor het lessenrooster : organisatie van lestijden,
inzetten van leerkrachten, organisatie zwemlessen,…
De info vanuit de OR is waardevol. De beslissing om ev. Iets te veranderen
zal de school autonoom doen indien nodig, maar de school zal zeker rekening
houden met de opmerkingen van de ouders.
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3.2 Indien er een enquete komt : duidelijke info en uitleg voor de ouders is zeker
belangrijk (waarom een enquete).
Vraag : heeft iemand ervaring met online uitvoeren van enquetes? Het verwerken
van de info? Alle hulp hierbij is welkom.
3.3 Nieuwe vraag voor de OR :
‘Wat zijn voor jou de fundamenten van Sint-Lieven Kolegem?’
Er wordt in kleine groepjes gebrainstormd hierover.
Ideeën na brainstorm :
Openheid, toegankelijkheid
Kind staat centraal (zorg, ondersteuning)
Waarden
Groot sociaal engagement
Stevige cognitieve basis met veel oog voor elk individu
Respect en discipline
Multiculturele aspect
Sport en gezondheid/groen op school
Buitenschoolse opvang
Creatieve input van leerlingen
Open school (overleg ouders, lkr)
Veilig klimaat op school : kinderen moeten zich goed voelen
Bedenkingen :
Als kinderen veel speelruimte krijgen komen ze tot veel bewegen en spel.
Op kleuterschool : ook oprit, speeltuin wordt gebruikt bij goed weer.
Ideeën die naar boven komen in de OR zijn heel waardevol voor de school.
Punten die belangrijk zijn voor de school (Didier):
Uniciteit
Waarden
Zorgzame school (moeilijk omwille van grote diversiteit)
Vraag :
Kunnen er eventueel naschoolse activiteiten georganiseerd worden? Bv techniek,
sport,…
Bedenking : onderwijs is voortdurend in beweging en ontwikkeling.
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Als directie moet ook steeds rekening gehouden worden met extra belasting voor de
school, leerkrachten,…

5. WG educatie
12 maart 2015
De voorbereiding loopt goed.
Oproep aan iedereen om te komen.
7. Financieel
Zichtrekening : 1038
Spaarrekening : 3700
Cash : 500
(geen wijziging tov vorige vergadering)

9. Varia
-

-

-

Thema schoolfeest : farwest (30 mei 2015)
Werkgroep verwenavond (27 juni 2015) : afscheid van Katrien B en Kurt B
Doodle wordt doorgestuurd
Oud-ouderraad : officieel opstarten (Kurt)
Oproep Kurt : uitnodiging aan iedereen om naar de spaghetti avond te
komen op 14 maart 2015 :
om het project Moonwalk in Londen te steunen (wandelmarathon tegen
‘borstkanker’). (gekende deelnemers : Sofie Wieme (vrouw Kurt), Katrien
Billiet, Liesbet Beke (zus Tine Beke)).
Schoolfoto’s : vele kinderen lopen ziek en verkouden. Voorstel : beter in
voorjaar of zomer foto’s nemen (kinderen zien er dan beter uit).
Week van de grootouders + sinterklaas : goede organisatie en initiatief,
grootouders appreciëren dit enorm.
Bezoek Gravensteen met openbaar vervoer ( 2e kleuterklas) : uitstap heel
interessant, maar bezorgdheid van ouders : gebruik van openbaar vervoer met
grote groep kinderen kan soms gevaarlijk zijn (wachten op voetpad in groep is
soms gevaarlijk; wat als kinderen te vroeg afstappen,…).
Bezorgdheid vanwege ouders over veiligheid.
Antwoord directie : dit zal besproken worden met de leerkrachten.
Paasbrunch sportraad: 29 maart 2015
Varia Suzy :
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 binnenkort start verbouwing secretariaat kleuterschool (na kaas – en wijn
avond), grote afbraakwerken in paasvakantie.
 bericht dat de school eventueel in aanmerking komt voor extra subsidies
(capiciteitsuitbreiding). Het klooster zoals het nu is, is niet geschikt voor de
kleuterschool. Toekomstige droom : nieuwbouw met gelijkvloers 4
klaslokalen, eerste verdieping danszaal/ polyvalente zaal. Aanleg van een
speelzone/leeftuin.
Varia Didier :
 Aankoop nieuwe tuinbanken voor op de speelplaats (8)
 Aankoop picknicktafels (6)
Met dank aan de koekjesverkoop!

Volgende vergadering : 21 mei 2015

