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1. Nieuwe leden
- Griet De Neve is nieuw in de ouderraad.
-

Korte uitleg over werking ouderraad en verschillende werkgroepen voor
nieuwe leden.

2. Werkgroep verkeer
- Midden september al samengekomen voor de Strapdag.
-

School is vragende partij om Nieuwkolegemlaan verkeersvrij te maken. De
stad Gent dienst mobiliteit heeft reeds een bezoek gebracht en volgende
mogelijkheden zijn naar voor gebracht: aanleg van een voetpad, heraanleg
van de straat. Maar best wachten tot na de bouw van de sportzaal.

-

Fluoactie: start na herfstvakantie (7/11) tot aan de Paasvakantie met
happening op beide filialen.

-

Verkeersmedailles te winnen door aan acties deel te nemen (via sterren),
vb fluojasje dragen, verkeersouders registreren, …

-

Vele gevaarlijke situaties aan de school worden aangekaart door het
onveilig rijden van ouders om hun kinderen af te zetten. Eventueel
oplossingen:
o Verkeersouders inschakelen om ouders erop attent te maken
o Ludieke actie om ouders attent te maken (witte streep trekken over
straat, …)

-

Opleidingen voor ouders om gemachtigd toezichter te worden, voor
leerkrachten wordt dit voorzien.
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3. Sportraad

-

Fietstocht
o Lage opkomst: 87 inschrijvingen (50-30 ouders-kinderen) tov 140
vorig jaar
o Mensen die meededen waren wel tevreden over de formule van de
fietstocht
o Idee volgend jaar:
 iets doen rond Pierkensloop ipv fietstocht met eventueel een
activiteit in de buurt van Gentbrugge
 iets speciaals voorzien voor kleuterniveau want er is weinig
instroom van nieuwe mensen, meer promotie maken op
kleuterschool
 verslag op (facebook of) in kollebloem zetten zodat er meer
zichtbaarheid is

-

Volgende activiteit: schaatsen met Sint en Piet
o Gaat door in Kristallijn, gefocust op de kleintjes

-

Facebook pagina
o Officieel heeft school enkel de mogelijkheid om foto’s op website te
plaatsen aangezien toegang moet gevraagd worden aan de ouders
om foto’s op Facebook of ergens anders te plaatsen
o Facebookpagina speciaal van ouderraad zou ook op dezelfde
problemen stuiten
o Ouders zouden soms meer de Kollebloem moeten bekijken
aangezien daar ook alle informatie instaat die ouders moeten weten

4. Schoolraad
-

Nieuwe piste ingegaan: iedere vergadering wel nog verplicht om vaste
agenda te hebben, maar bedoeling is om deze snel af te handelen en dan
eigen agenda te overlopen om betrokkenheid te verhogen

-

Resultaten verwerken in een info / educatieve avond met de ouders (vb
ouderpraatcafe)

-

Volgende zaken zijn aan bod gekomen tijdens de schoolraad:
infrastructuur, welzijn en veiligheid, leerlingenaantal, naschoolaanbod,
lestijdenpakket
o Niet klassen verkleinen, maar investeren in breed zorgkader dat
zowel kinderen en leraren kan helpen
o Infrastructuur: bouwlijnen uitgezet om ervoor te zorgen dat
bouwvergunning niet verloopt (moet starten binnen 2 jaar na
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goedkeuring bouwaanvraag); engageren dat kinderen van beide
vestigingen hier gaan turnen en dan zou goedkeuring in orde
moeten komen
-

Toiletten kleuterschool
o Wachten op reactie vanuit Brussel om verder te kunnen gaan
o Duur dossier (180.000€) voor toiletten op beide plaatsen aan te
passen
o School wil extra actie specifiek voor de toiletten voorzien, idee is om
wenskaarten door de kinderen te laten maken en deze dan te
verkopen (lanceren tijdens de grootouderweek eind november)
o Andere ideeën die geopperd worden zijn: verkoop wc-papier,
tombola, schijt-je-rijk, geboortelijst om specifiek onderdeel te kopen
als sponsoring, crowd-funding
o Crowd-funding is misschien beter om te voorzien voor de sporthal
en voor de toiletten eerder een ludieke actie te nemen

5. Koekjesverkoop
-

Opbrengst gaat dit jaar naar de lagere school voor de caravan

-

Brief is reeds meegegeven aan de kinderen en tellingen zijn gepland

-

Op facebook nog eens oproepen, alsook foto’s van de koekjes plaatsen

6. Vraag kleuterschool
-

Vorig jaar is WeDo aangekocht voor de lagere school en de ouderraad
heeft dit project mee ondersteund

-

Vraag van kleuterschool aan ouderraad om financieel te ondersteunen
voor materiaal, voorstel om zelfde bedrag te geven als aan de lagere
school gegeven werd: 1800€

-

Niemand heeft bezwaren voor de financiële steun vanuit de ouderraad
voor de kleuterschool

6. Financieel
-

Stand van zaken op de rekeningen
o Zichtrekening: 475,66€
o Spaarrekening: 4359,06€
o Cash: ongeveer 500€
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7. Agenda
-

8/12 om 20u30 : volgende ouderraad vergadering

8. Varia
-

Vcov vergadering op 18/10, gaat er iemand mee? Deze keer specifiek
over ouderparticipatie in schoolraad. Didier gaat mee

-

Communicatie ouderraad, niet duidelijk voor nieuwe mensen wat precies
de bedoeling was voor de koekjesverkoop aan de hand van de brief. Niet
duidelijk dat bedoeling is om zelf te kopen en te verkopen aan
vrienden/familie. Ook niet duidelijk wat je gaat kopen: eventueel foto van
de koekjes erbij zetten  zullen op facebook gezet worden

-

Wat gebeurt er met de lijst die net rondgegaan is: lijst met namen en
gegevens wordt in bestandje gezet en gedeeld met ouderraad en school

-

Speelplaatswerking – pokemon kaarten. Besproken met leerlingen en
leerkrachten: tegen een verbod omdat er verschillende kinderen ook wel
mooi mee spelen, regels zijn errond opgezet (enkel spelen met leerlingen
van zelfde leerjaar)

-

Mag een school handelszaken verrichten? Zie schoolbrochure

-

Suzy wil graag nog eens de werkgroep ICT bedanken om netwerk van
eerste leerjaar klaar te krijgen. Verschillende avonden aan gewerkt.
Besparing van 50% of 10.000€

-

Talenten op school, databank aanleggen waarin praktisch capaciteiten van
mensen / ouders staan zodat deze eventueel kunnen aangesproken
worden om bepaalde zaken te doen. Piste die verder kan bewandeld
worden en eventueel aan bod kan komen op het oudercafe, vb ook voor
vertalen op een infoavond

Volgende vergadering : donderdag 8 december 2016 om 20u30.

