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1. Werking ouderraad
-

-

-

-

Idee om het aantal vergaderingen van de ouderraad en de werkgroepen te
optimaliseren. Systeem van werkgroepen bestaat al heel lang op school
en er zijn er ook heel veel, wat ervoor zorgt dat sommige onderbemand
zijn.
Vb werkgroep verkeer, zit al elk jaar in hetzelfde stramien, wat ervoor zorgt
dat er minder nieuwe ideeën komen.
Op school komt er nieuw concept van stuurgroepen: leerlingenactiviteiten
(kinderen moeten meer participatie krijgen), schoolontwikkeling,
schoolfeest – winterfeest (meer praktische groep), levend onderwijs
(inhoudelijke groep voor uitstappen, activiteiten die actualiteitsgebonden
zijn)
Daarnaast nog tal van activiteiten die vast op agenda komen zoals ook van
de sportraad. Vb Sint en Piet is jaarlijks terugkerende activiteit die niet
vereist om er nog 2 extra vergaderingen over te doen.
Huidige vorm personeelsvergadering is dat veel informatie op voorhand al
gegeven wordt en dat eerste uur debat hierover kan gevoerd worden en
het tweede uur is een soort werkuur. Vraag is als dit soort systeem ook
van toepassing zou kunnen zijn voor de ouderraad.
Belangrijk is dit soort concept is om een goede planning te maken voordat
de vergadering plaatsvindt.
Werkgroep vergaderingen zouden deels mee verwerkt worden in de
ouderraad vergaderingen. Dit zou de drempel moeten verlagen voor
nieuwe ouders ook om deel te nemen aan de ouderraad en werkgroepen.
Praktisch is er de vraag over het starttijdstip van de ouderraad. Misschien
is dit beter om iets vroeger te starten dan 20u30 als er ook nog de breakup naar de werkgroepen is. Voorstel is om te beginnen met werkgroepen
om 19u30 en daarna ouderraad vergadering in te plannen rond 20u30.
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Participatie van leerkrachten in ouderraad zou ook beter worden aangezien
ze vanuit de stuurgroepen ook aanwezig zouden zijn in de ouderraad
vergaderingen.
Wel belangrijk is dat er per activiteit een verantwoordelijk persoon
aangeduid wordt waarbij iemand weet bij wie hij/zij terecht kan in het geval
die persoon wil meewerken aan een activiteit.

2. Werkgroep verkeer
-

Opleiding gemachtigd opzichter heeft plaatsgevonden en er waren 20-tal
mensen aanwezig.
Er worden nog mensen gezocht om occasioneel eens in te springen. Maar
meestal zijn de hekken wel altijd bemand.
Drukte in Eeklostraat is veel verhoogd en er zijn een aantal incidenten
geweest. Mensen sensibiliseren om langs de Nieuwkolegemlaan te
komen.

3. Werkgroep koekjesverkoop
-

Uitdelen eind november (28/11) op kleuterschool en brief zal meegegeven
worden vlak voor de herfstvakantie.
Opbrengst gaat nog steeds naar pimp-je-speelplaats.
Assortiment is licht gewijzigd. Er wordt gekozen voor frangitarte, apri’co,
assortiment koffie en brownies.
De prijzen worden verhoogd naar 6 en 7 euro.
Alle leerlingen krijgen brief mee en niet enkel de klasoudste.
Telavonden (3 in totaal) moeten nog ingepland worden.

4. Schoolraad
-

Verslag van de laatste vergadering: zie website
Aangezien enkele afgevaardigen van de ouderraad voor de schoolraad
komende tijd niet beschikbaar zijn, is er een vraag naar mensen die zich
geroepen voelen om deel te nemen aan de schoolraad mogen ze dat laten
weten via de ouderraad.

5. Pimp je speelplaats
-

Vergunning voor speelbergen was vereist via Stad Gent. Gepland moment
in herfstvakantie zal waarschijnlijk geschrapt worden omdat het tegen dan
nog niet in orde zou zijn.

Verslag vergadering OR
7 oktober 2019
-

-

Wilgentunnels vooral op kleuterschool, en minder op lagere school doordat
de haag deels zou hergebruikt worden om een tunnel te maken (de haag
zou op deze manier blijven staan). Bedoeling om in weekend 23-24/11
aan te planten.
WERO-straat: wordt besproken op personeelsvergadering en dan bekeken
om in te plannen.
Later vaste momenten voorzien om onderhoud van de speelplaats te doen.
Huisjes op kleuterschool, volgende datum 12/10.

6. Winterfeest
-

-

-

Wordt om de 2 jaar georganiseerd en gekoppeld aan concert schoolkoor.
Schoolkoor is er nu niet meer. Moment om concept te herbekijken want
was ook veel tijdsbesteding voor weinig opbrengst.
Bedoeling is om dit te herdenken. Zeker wel nog de bedoeling om de
activiteit op school door te laten gaan om samenhorigheid nog te
behouden.
Vraag is als er nog eens apart samengekomen moet worden vooraf want
bij de volgende ouderraad vergadering is er niet veel tijd meer over om
alles nog te plannen. Didier stuurt na vergadering met leerkrachten nog de
conclusies door en dan kan bekeken worden als er nog een aparte
vergadering moet ingepland worden of niet.

7. Financieel
-

Deel subsidies staat nog op schoolrekening
Er komt nog deel bij nadat kosten gemaakt zijn
Geld dat nog op rekening staat dient vooral voor pimp-je-speelplaats te
financieren

8. Agenda
-

Zie presentatie

9. Varia
-

Implementeren thema gezondheid op de schoolraad (zowel fysieke als
mentale gezondheid)
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Schoolstraat: in principe mogen bewoners enkel uitrijden, maar soms wordt
het ook toegelaten dat bepaalde bewoners er wel kunnen doorrijden. Dit
zijn meestal mensen die op hetzelfde moment altijd thuiskomen van een
nachtshift of iets dergelijk.
Oproep voor mensen die bij bestuur willen komen. Vraag wordt opnieuw
gesteld ergens in januari om dan eventueel samen een mooie overdracht
te doen.

Volgende afspraak: ouderraad vergadering op 4 november 2019.

