Verslag vergadering OR
27 JANUARI 2022
Aanwezig : Tim, Pieter, Wouter, Lore S, Sien, Mathieu, Frederik, Caroline, Soetkin,
Caroline, Eline L, Mounya, Krista, Katrien V
Verontschuldigd: Katrien, Bram, Eveline F, Bart K, Inge VC, Jynse C, Kristoff O, Nezahat,
Lore T, Sylvie, Tugba
Leerkrachten : juf Hilde, juf Caroline, juf Krista
Directie : Kathy
Notulist : Lore Sterckx
Agenda
- Valentijnsontbijt
- Schoolraad
- Pimp je speelplaats: kleuterschool
- Financieel
- Varia
- Communie
1. Valentijnsontbijt
-

-

-

De inschrijvingen zijn gestart: dit kan online of op papier.
De formule is gelijkaardig aan vorig jaar.
We zijn nog op zoek naar:
o Papieren zakken (bv. A4 zakken van KBC => Fre en Sien informeren)
o Pistoletzakken (bv. zakken van de Carrefour)
o Sponsors => zij worden op de placemat vermeld die in de ontbijtzakken zitten
o Indien interesse, graag een e-mail naar de ouderraad
Voor de actie zelf hebben we nog volgende zaken nodig:
o Donuts afhalen in Gullegem op vrijdag 11/02 => via Sien
o Aankopen Metro en Colruyt op vrijdag 11/02 => via Pieter (Metro) en Tim
(Colruyt)
o Bestelling sandwiches afhalen bij Precon op zaterdag 12/02, dit kan in de
voormiddag op school afgegeven worden => via Katrien
o Zondagskrant: afspraak maken en ophalen bij lokale bakkers op
zondagochtend 13/02 => via Eline
o Helpende handen tijdens de actie zelf vanaf 6u00 op school => Mathieu,
Katrien, Sien, Lore, Soetkin
o Chauffeur voor het afleveren van de pakketten => Tim, Wouter, Mathieu
Pieter stuurt nog een e-mail naar de helpende handen.
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-

-

We zouden nog iets willen doen rond het thema Valentijn. Voorbeelden: hartjes in het
ontbijtpakket, gedichtje erin, chauffeurs in het rood gekleed, hartjessnoepjes, foto van
een moodbord van de kinderen in alle talen,…
Er zal ook een kleurplaat gemaakt worden door Lore rond het thema valentijn met Hugo
(talentenmannetje).

2. Schoolraad
-

-

-

-

Het ging o.a. over de afwezigheid van leerkrachten en leerlingen. Ze slagen er met
teamefforts in om de school draaiende te houden. Dat wordt erg gewaardeerd door de
ouders.
Er zal op onze school geen Covid-vaccinatie gebeuren.
De ouderbevraging staat eventjes on hold. Wel is een bevraging vanuit de school
verstuurd i.v.m. het gebruik van Gimme. Die resultaten moeten nog verwerkt worden
om Gimme eventueel gebruiksvriendelijker te maken. Er wordt getracht om tegen de
volgende ouderraad de resultaten in kaart te brengen.
Het project “brooddoosnodig” is gestart op beide locaties (o.a. gratis soep en gratis
fruit). Dit project moet best warm gehouden worden via de ouderraad: de boodschap
wordt liefst op regelmatige tijdstippen doorgestuurd naar de ouders met telkens een
ander filmpje of boodschap. Blijkbaar is de boodschap via Gimme niet voor iedereen
goed leesbaar. Er wordt ook nog een flyer meegegeven met de kinderen.
Er is ook gesproken over de instroom van nieuwe leerkrachten. Het is moeilijk voor de
scholen om goede leerkrachten te vinden en die ook te houden. Misschien kan er eens
nagedacht worden welke rol de ouders daar eventueel in kunnen spelen. Er wordt
enerzijds gedacht aan reclame maken voor de school of anderzijds – indien gewenst een gesprek tussen de ouders en de nieuwe leerkrachten anderzijds.

3. Pimp je speelplaats
-

We willen ons nu toespitsen op de kleuterschool; hier zijn een aantal zaken gewenst
zoals een speelberg, podium, opbergruimte voor buitenspeelgoed.
Kristoff wil de opstart doen m.b.t. podium en overkapping.
Bedoeling zou zijn om nu een plan op te maken m.b.t. de uitwerking van de speelberg
op de kleuterschool.
Qua budget zou de opbrengst van de komende koekjesverkoopacties dan ook nog
nodig zijn voor deze actie.
Het masterplan van de lagere school voor pimp-je-speelplaats is er maar dit is nog niet
echt transparant naar de ouderraad. Er zijn plannen over een klauterstraat, de
opbergruimte voor de loose-parts (los, natuurlijk speelmateriaal voor de kinderen),….
Deze info mag doorgestuurd worden naar Mathieu, zodat hij dit naar de ouderraad kan
communiceren.
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4. Financieel
-

Er is contact geweest met de bank: de bank wacht nog op bevestiging van de
scholengroep om de overdracht te aanvaarden.

5. Eerste communie
-

-

-

De communie zou vanaf volgend jaar doorgaan in het tweede leerjaar (op 18 mei 2023)
en dit traject zou opgestart worden vanaf september 2022. Maar door het gebrek aan
communicatie hierover naar de ouders is dit niet duidelijk. Verschillende ouders
proberen individueel dit jaar al iets te organiseren voor hun kind omdat er vanuit de
school weinig respons komt. Het schoobestuur vraagt om eerst te overleggen met de
parochie wat de mogelijkheden zijn. De ouderraad is vragende partij om dit zo snel
mogelijk te doen.
Er wordt ook gekeken om in het tweede leerjaar iets voor alle kinderen op school te
organiseren, zodat een gezamenlijk groeimoment op school kan gehouden worden,
dat dan indien gewenst kan gekoppeld worden aan een familiaal communie- of
groeifeest. De ouderraad zou hieraan willen meehelpen.
Aangezien veel ouders nog denken dat de communie in het eerste leerjaar plaatsvindt,
kan eventueel eind dit jaar een kleine receptie/overgang georganiseerd worden voor
de kinderen die volgend schooljaar van de ene naar de andere verstiging overgaan. Er
wordt verwezen naar het ‘brugmoment’ van kleuter naar eerste leerjaar dat door de
ouders positief ervaren werd.

6. Varia
-

-

-

Vorig jaar is voor het eerst een open klasdag georganiseerd eind augustus. Door de
laattijdige communicatie hebben een aantal ouders hierop echter niet kunnen ingaan.
Misschien kan dit op het einde van het schooljaar georganiseerd worden (cfr.
overgangsmoment zoals hierboven vermeld) of kan de datum hiervoor al vroeger
gecommuniceerd worden naar de ouders van kinderen uit het eerste leerjaar.
Is er interesse om een werkgroep ‘diversiteit’ op te richten?
De schoolstraat is vaak onbemand. Hiervoor wordt nogmaals een oproep naar de
ouders gedaan. Er wordt vastgesteld dat er veel auto’s in de straat rijden als er niemand
bij het hek staat.
De boekentassen van de lagere school kinderen zijn soms te zwaar. De school zal hier
de nodige aandacht aan besteden.
Door afwezigheid van enkele leerkrachten op de lagere school was er op een bepaald
moment digitaal toezicht. Dit verliep niet altijd even vlot.
Er is nog een bon van de standaard boekhandel die we zouden doneren aan de school
om er zelf iets mee aan te kopen.

Volgende vergadering: 28/03 of 31/03 – datum nog vastleggen

