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1. Verwelkoming:
2. Verslag vorige vergadering: akkoord
3. Agendapunten vanuit de ouderraad:
-

-

Kasverslag: Inkomsten: toelage gemeente, inkomsten grootouderfeest;
uitgaven: grootoudersfeest, receptie juni 6de leerjaar, dag van de leerkracht,
Strooigoed Sint, consumpties voetbal 4x4, klasgeld eerste kleuterklas.
Evaluatie grootouderfeest:





Enthousiaste grootouders en ouders. Mooie show! Ook dat het op twee
dagen verschillend was w.b. de tussenstukjes door de juffen, was erg
aangenaam. Kinderen hebben echt genoten.
Aankondiging Miek was heel goed, aankondiging van speculaasverkoop
was zeer fijn!
Woensdag: koude turnzaal, verwarming eerder aanzetten (mogelijk avond
van tevoren – tijdens kan verwarming niet aan want maakt veel lawaai)
Zaal: mogelijk licht aan wanneer ouders/grootouders toekomen, vooral
voor ouderen die moeilijk te been zijn.






-

Sinterklaas








-





13-01-2017
Werkgroep: Peggy, (Gert), Ronny, Heidi, Nanda, Anita. Maandag 21
november 2016 om 20.00 in school.
Helpende handen: via mail. Zaal klaarzetten + 3 shiften + opruimen.
Worstenbrood tijdig bestellen.
Datum vastleggen voor 2018 door Peggy: voorkeur feb 2018.

Kledinginzameling



4.

1 week op voorhand: Strooipieten: 20 kg om te strooien een week op
voorhand
2 december: 16 kg strooigoed
Wie begeleidt het Sintfeest? We vragen Ann om het mee te begeleiden
samen met iemand anders. Suzan Habraken dit schooljaar / Katleen Cools
kan op dinsdagen. NOOT: Ann heeft intussen laten weten niet te kunnen
omdat zij zelf zwarte piet gaat spelen die dag. Cindy en Ann zijn wel bereid
van te voren alles met de nieuwe verantwoordelijken door te nemen.
Pieten: Thomas More + 2 anderen + May. Samen 4 pieten.
Zakjes: Besteld bij de Zoete Zebra; moet nog wel aantallen doorgeven.
Mandarijnen worden besteld.
Draaiboek wordt doorgestuurd door Heidi aan werkgroep Sint.
Busvervoer schooljaar 4-5-6 wordt betaald door Ouderraad.

Playbackshow



-

Idee om de show te doen voor de lagere school. Echter, podium is nog niet
klaar maandagavond; logistiek dus niet zo gemakkelijk. Mogelijk volgende
keer filmen
Koffie: 2 pakken/perculator
Bloempotjes: mensen durven het niet te pakken. 15 stuks bloemetjes/keer
is oke.
Speculaasverkoop: Meer dan 7 dozen verkocht (426/427 stuks) –
bestelling volgende keer weer 9 dozen! Opbrengt (moet huur stoelen nog
af – 133,10): 556,89

Vaststellen datum: do-vr-za: 21-22-23 april. Wordt in nieuwsbrief gezet.
Vraag of er twee keer per schooljaar een inzameling mag plaatsvinden;
schooljaar 2017-2018. Aan Carine/gemeente vragen in voorjaar.

Agendapunten vanuit de school:
-

Sluiting asielcentrum:
Sinds gisteren is het asielcentrum gesloten; de vestigingsplaats is opgeheven
door het ministerie. De school heeft weer 2 vestigingen. Gisteren hebben de
juffen afscheid genomen op de vestiging. Wanneer er nog 2 anderstalige

nieuwkomers ingeschreven zijn op onze school, blijven de juffen. Gaan we
onder de 2 anderstalige nieuwkomers, vervallen de tijdelijke uren.
In de nieuwsbrief stond de huidige regeling vermeld. Juf Jill is vandaag
begonnen in de kleuterschool. Juf Claudy gaat mee in zorg. Juf Amber werkt
nu op de vestiging Klimop, in duo met juf Dorien.
Er zijn nu nog kinderen op het asielcentrum; vooraf was gecommuniceerd dat
er geen kinderen meer op dit centrum zouden zijn na de herfstvakantie. Dit
wordt opgevolgd door directie, schepen van onderwijs, gemeente e.d.
Vrijwilligers zijn nog aanwezig, maar de kinderen komen veel minder.
Dinsdag worden de schoolcontainers weggehaald.
-

Carnaval:
Dit schooljaar organiseert school Carnaval.
Idee om de disco voor de leerlingen van basisschool in de tent te laten
doorgaan. Voor kleuters blijft het sowieso op school.

-

Steun goede doel: Project in Lamu, An Segers heeft er rechtstreeks gewerkt
en heeft er contactpersonen. Het is een kleinschalig project waarbij duidelijk is
wat er met het ingezamelde geld gebeurt. Ze bouwen er een school met petflessen.

-

Schoolfeest: Het alternatieve idee gaat niet door. Datum schoolfeest: zondag
21 mei 2016 (samen met Ravels).
Schoolfeest is de eerste zondag van juni, tenzij het dan Pinksteren is, dan is
het de zondag van het weekend voor Hemelvaart.

5.

Bespreking vooraf doorgegeven varia-puntjes:
-

Volgende vergadering:

25 januari 2017

-

Inbreng Ronny
Vak Frans: Kloof tussen leerplan basisschool en middelbare school. Miek
heeft 4 scholen gecontacteerd en er staan afspraken met 3 andere scholen.
De secundaire scholen zijn zich nu ook vragen aan het stellen bij het leerplan.
Er zijn meer en meer kinderen die alleen kopiërend Frans kunnen bij de start
van het middelbare school.
BASO-contactdag van maart is het onderwerp “FRANS”
Mw. P. Goris (H. Graf): twijfel. Het schriftelijke als maatstaf nemen kan niet
meer.
Dhr. J. Roels (St. Pieter): trekken de kaart van de lagere school. Sommige
ouders verwachten meer.
Mr. M. Gorris (Sport- en Handelschool): Korte herhaling en daar meteen de
schrijfvaardigheid aan koppelen. Kinderen die juist georiënteerd zijn, hebben
doorgaans geen problemen met de overschakeling naar het schriftelijk Frans;
kinderen die fout georiënteerd zijn, vinden dit moeilijker
Mw van den Eynde (St. Jozefcollege). Volgen de leerplannen van de
middelbare school.
Contact met Spijker, St. Clara en St. Victor de komende dagen.

-

-

-

-

-

Ervaring van alle middelbare scholen: Juist georiënteerde kinderen hebben
weinig moeite met de overgang.
Standpunt leerkrachten 6de leerjaar: we volgen ons leerplan. Er wordt heel
veel geschreven, maar wat er niet gebeurt is schriftelijk van buiten leren. Bij
leerlingen van de Verrekijker in het middelbaar worden geen tekorten gemeld
door ouders/leerlingen.
Inbreng Ronny
Route naar huis: Veiligste weg/kortste weg. Welke weg is verzekerd? Anit
heeft navraag gedaan bij gemeente, die vragen het ook na. Het antwoord
komt in de nieuwsbrief.
Inbreng Sandra:
Schoolfoto’s: broers en zussen om de twee jaar.
Klasfoto’s worden gemaakt wanneer de klas volledig is.
Klas An Segers: Is er minder speelgoed aanwezig? Klas was oorspronkelijk
niet bedoeld als klas en dus ook niet als kleuterklas. Klas zonder berging,
zonder toilet, twee vaste hoge kasten die vol zitten met gezamenlijk
kleutermateriaal. Leerkracht moet roeien met de riemen die ze heeft om de
klas in te richten. Al het basismateriaal is aanwezig in de klas. Er wordt ook
geleend bij collega’s.
Verbeterplan: bergruimte wordt gezocht en zorgen voor extra materiaal. Het
welbevinden van de kinderen is goed.
Vraag of de zevende kleuterklas blijft. Nog onbekend.
Aanbod vanuit ouderraad of we juf An financieel kunnen ondersteunen. Wordt
enthousiast onthaald. Akkoord. €300 wordt aan school overgemaakt voor de
klas van juf An (zelfde bedrag als kleuterklassen bij overgang nieuwe school).
Vraag Sandra: Hoe/Wanneer/Waar wordt er gewerkt met SOVA, seksuele
voorlichting, veilig internet,… in de kleuter- en lagere school? In het verleden
werd weinig planmatig gewerkt aan deze thema’s. Iedere juf/klas doet dit op
zijn eigen manier, maar weinig gezamenlijkheid. Vertrouwensjuf: Martine
Jonckers is bij de kinderen bekend.
Prioriteit was Sociale vaardigheden, maar door het bezoek van de directie is
Wereldoriëntatie de eerste prioriteit geworden. SOVA staat als volgende op
het lijstje en zal zeer breed worden uitgewerkt.
Varia-puntjes tijdig indienen. Vraag aan Inge of zij aan de ouderraad ook om
puntjes wil vragen zodat de varia-puntjes kunnen opgenomen worden in de
agenda.
Verslag: Heidi Remijsen

