Verslag vergadering OR
1 december 2015
Aanwezig : Annelies K, Irmine V, Hanne DC, Nicky, Hannelore S, Ann C, An P,
Karen, Marjan, Bram S, Tim G, Isabel, Valerie, Carole, Annick, Toon, Tine B
Leerkrachten : Kim, Jolien
Directie : Didier, Suzy
Verontschuldigd:, Karla St, Leen DR, Saar, Kristoff
Notulist : Tine Beke
1. Werkgroep koekjesverkoop
 Mooie opbrengst : 4500 euro werd doorgestort naar de kleuterschool
 Evaluatie : iets meer tijd tussen uitdelen brieven en indienen bestelling – goed
effect van herinneringsstickers

2. Werkgroep verkeer
 Op 8 oktober was er overleg met Sabine Van Lancker
- ivm de schoolroutenkaart. Stad Gent zal dit project niet steunen.
- ivm de schuine rand van het fietspad-straat in de Eeklostraat (schuine rand
waardoor de auto’s heel vaak op het fietspad rijden).
- ivm aanleg van voetpaden Nieuwkolegemlaan.
 Startdag fluo op school : zowel in de lagere school als in kleuterschool was er
een fluoactie.
 Plannen winterhappening :
Er komt een stand van de WG verkeer met fluomuur, foto’s, een sportieve
activiteit voor kinderen.
 Opmerking : momenteel is de Molenwalstraat heel onveilig voor voetgangers,
fietsers (wegens werken).
3. Werkgroep winterhappening



Datum : 12 december 2015
Verloop van de dag :
Verschillende standjes met eten en drinken (oliebollen, frieten, soep, cava,
tea-room met pannenkoeken, …)
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Kerstconcert in de kerk
Animatie (volksspelen, Sint-Lieven got talent, zingen,…)



Planning :
Dinsdag :
Woensdag :
Donderdag :
Vrijdag :

rondrit materialen (Kurt, Tony, Ann Pringels)
voormiddag (Kurt, Tony, Bob, Antoon)
namiddag : opbouw grote tent, afwerken kleine tentjes
avond : kerk klaarzetten om 19.45 uur
electriciteitswerken

avond baropbouw : vanaf 18 uur
afwerken buiten
Zaterdagvoormiddag : afwerken, podiuminstallatie



Oproep : Graag veel helpers om ’s avonds af te breken en op te ruimen.
vele handen maken werk licht

7. Werkgroep educatie
De huidige vorm van de educatieve avond is niet meer zo aantrekkelijk. Er komen
weinig mensen luisteren naar een voordracht. Er wordt nagedacht over een andere,
nieuwe vorm van een educatieve avond (praatcafé, actieve avond).
8. Schoolraad
Er worden vragen gesteld ivm de functie van de schoolraad. Elke school is verplicht
om een schoolraad te hebben, maar er zijn bedenkingen omtrent het nut hiervan.
Woordje vanwege directie (Didier) :
Directie betuigt dank tov alle mensen die zich de voorbije jaren ingezet hebben voor
de schoolraad. Verschillende partners (ouders, leerkrachten, lokale gemeenschap)
hebben zich reeds verschillende jaren hiervoor ingezet.
De ‘schoolraad’ is in de eerste plaats een ‘participatieorgaan’, een denktank. Naast
de schoolraad zijn er reeds heel wat raden en overlegorganen op school. De kleuter
en lagere school hebben 1 schoolraad samen. Wettelijk gezien is het enkel mogelijk
om geen schoolraad te hebben indien er geen kandidaten zijn.
Uit ervaring blijkt dat de impact van de participatie heel miniem is. Op de vele raden
komen steeds dezelfde onderwerpen aan bod. De schoolraad is daarom vaak zeer
informatief, vele dingen staan op voorhand al vast. Het advies van de schoolraad kan
ten alle tijden door het schoolbestuur naast zich neergelegd worden. De directie
heeft geen stem in de schoolraad.
De schoolraad is in de praktijk vooral een infokanaal naar de buitenwereld toe.
Sommige scholen kiezen voor een ‘pro-forma’ schoolraad.
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Daarom wordt een voorstel gedaan :
De punten die normaal in de schoolraad besproken worden, kunnen in de toekomst
binnen de ouderraad besproken worden.
De geest van de schoolraad zou behouden blijven, maar het zou op een andere
manier georganiseerd worden. Op die manier blijft het bestaan van de schoolraad
toch behouden.
De huidige leden van de schoolraad gaan hiermee akkoord.
Momenteel zijn er 4 vergaderingen van de OR.
Eventueel zou er in de toekomst een bijkomende vergadering kunnen plaatsvinden
om over inhoudelijke zaken te praten. Er kan een werkgroep hiervoor opgericht
worden : samenwerking tussen de WG educatie en schoolraad. In de vergadering
van februari zal een denkmoment ingevoerd worden om doelstellingen/onderwerpen
te bespreken.
Voorstel : op voorhand vragen doorsturen naar de leden zodat hierover kan
nagedacht worden door de leden.
Achteraf feedback geven over de resultaten.
Er zijn steeds een aantal vaste items die de schoolraad moet bespreken.
Opmerking : sommige vaste items kunnen wel belangrijk zijn voor de ouders. Als
voorbeeld : renovatie plannen op beide scholen. Sommige onderwerpen zouden ook
via de website meegedeeld kunnen worden.
Het zou nuttig kunnen zijn om op een ‘ouder-café’ te brainstormen over toekomstige
plannen of over de stand van zaken van een aantal dingen.
De mensen van de lokale gemeenschap zouden ook uitgenodigd kunnen worden op
bepaalde avonden.
Hanne neemt initiatief om over de nieuwe vorm na te denken samen met de leden
van de WG educatie. Iedereen die interesse heeft, is welkom!

9. Sportraad


28 november: Schaatsen met Sint en Piet :
Er was een goede opkomst!
opbrengst : 166,- (er waren veel onkosten : inkom + cadeautjes voor de
kinderen)
leuke sfeer, veel speelgoed
 Volgende activiteit : zondag 20 maart : brunch
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9. OOR
 De oud-ouderraad : leden die de Ouderraad verlieten kunnen hierbij
aansluiten.
 Nieuw in het leven geroepen sinds 2015.
 Hulp bij activiteiten, werkgroepen...
10. Financieel nieuws
 Stand van zaken op de rekeningen
Zichtrekening 811,65 euro
Spaarrekening 5872,97 euro
11. Agenda
12. Varia
 Aankoop tent
 Sommige ouders vragen zich af waarom het fietsenrek op de kleuterschool
niet hersteld wordt : de reden hiervoor is dat het zusterhuis in de toekomst bij
de school zal komen (nieuwbouw), alles zal herbekeken worden bijgevolg.
.
 Brief ivm kangoeroeklas : in het begin van het schooljaar kregen de kinderen
een brief (vragenlijst) voor de ouders mee. Achteraf bleek dat deze brief te
moeilijk was, er was teveel vakjargon. Heel wat ouders vonden het invullen
van de lijst niet gemakkelijk. Het is het eerste jaar dat de school op die manier
werkt, het is nog wat zoeken naar de beste manier van werken.
 Er wordt gewerkt met een aantal poppen die herkenbaar zijn voor de kleuters
(Hugo, Dora,…).Dit schooljaar worden deze figuren ingevoerd.
 Groen op de kleuterschool : er zijn verschillende kleine speelplaatsen op de
school, er is nergens een grote oppervlakte. Hierdoor is het toezicht houden
moeilijk. Indien op de plaats van het zusterhuis in de toekomst een
nieuwbouw komt, dan zal er zeker ook groen voorzien worden. De
speelplaatsen zullen echter wel versnipperd blijven. Er is een actieve
speelplaatswerking die de ouders niet altijd zien (speelkoffers,…). Iedere
maand verandert de speelplaatswerking. Bij slecht weer wordt het oude
secretariaat ook gebruikt. Opmerking : er zijn heel wat plassen op de
speelplaats. De leerkrachten doen hun best om de plassen weg te krijgen,
maar toch zijn er heel wat kinderen die er graag in spelen en zich nat maken.
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 Aankoop tent ouderraad
De OR heeft zelf een tent aangekocht voor feesten op school. Op die manier
moet niet steeds een tent gehuurd worden.

Volgende vergadering : donderdag 25 februari 2016.

