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Verslag	
  1e	
  Vergadering	
  Ouderraad
20.00- 20.10 u : Verwelkoming ( Renaat)
time	
  –	
  keeper	
  (	
  Katrien	
  D’Hondt)	
  
20:10 – 20.20 u : Goedkeuring verslag vorige vergadering +
Programmeringsvergadering ( Renaat)
Geen opmerkingen.
Leerkrachten willen iets dichter communiceren met ons : meneer de
directeur mailt de verslagen van de OR door naar zijn leekrachtenteam.

20:20 – 20:45 u : Evaluatie vorige activiteiten ( Renaat)
•
•

Eerste communie : ok
Bosklassen : heel veel ouders op aanwezig, zo kwam dit voor het spel echt
ten goede.
Aperitiefconcert : ok

•
• Afscheid zesde leerjaar : veel water over hebben, appelsienlimonade
over, ..kunnen gebruiken vrijdag op 8/9
--- de ijsjesschepper was stuk… niet handig met zo een ijzertje dat
verspringt, beter gewoon een schepper ( ikea) ( we kopen er 2 aan)
--- warm water voor af te wassen : dit was een probleem--- in het vervolg
moeten er een paar mensen een waterkoker meebrengen
( dit keukentje wordt ook volledig vernieuwd… dus misschien is er wel
warm water… in het vervolg)
--- ook nog wat snijmessen, plankjes, ijsscheppen aan te kopen uit de
Action ( Ellen gaat dit kopen)
• 1 september 2017 : het flyeren is goed verlopen --- reeds al veel
nieuwe gezichten aanwezig op onze eerste ouderraadvergadering van
dit schooljaar
--- op een gegeven moment vielen we zonder koffie ( de perculator
was leeg), er is dan nog iemand afgekomen met thermossen koffie,
dus hiermee was er voldoende koffie.
--- iedereen enthousiast over het ballon – fenomeen

- De nieuwe installatie werd gebruikt , meneer de directeur was al
meer verstaanbaarder, maar toch was er nog een hoek waar het
geluid niet goed hoorbaar was… een tweede box aanschaffen?
----- een buur is wel komen vertellen dat er toch wat teveel
lawaai was, dat dit toch niet elke dag ging zijn of dat hij anders
stappen ging ondernemen.

20:45 – 21.45 u : Planning eerstkomende activiteiten (
Renaat)
• Oudercontact 8/9 :
- Voor de ouders van nieuwe leerlingen reeds van start in de
feestzaal in de humaniora vanaf 19 u. : daar zal CLB, ouderraad,
zorgwerking en de algemene afspraken verteld worden, dit zal
een uurtje duren.
- Om 20. O0 uur : info door de leerkrachten in de klassen, door de
ouderraad krijgt iedere ouder een bonnetje waarmee ze dan iets
kunnen drinken
- Het drankje wordt aangeboden door de ouderraad buiten onder
de luifel—eventueel de party tafels gebruiken ( meneer de
directeur vraagt dit na) ( mensen kunnen nadien ook nog drankje
kopen)
- Helpers : Pieter, Wim, Els, Ann, Griet, Katrien--- Ann neemt
hiervoor nog contact op met meneer de directeur.
--- meneer de directeur besteld drank bij de brouwer : plat
water, spuitwater en limonade ( hebben we nog ), bier of wijn
bestellen
--- glazen bestellen
---- ook nog afwas voorzien
• Lijst wie er helpende hand wil zijn of lid van de ouderraad : deze
gaan per klas eens rondgaan
• Ook nog even per klas wat info vertellen over de ouderraad
( lijsten zullen al in de klas liggen en deze worden nadien aan meneer de
directeur afgegeven)
Renaat stuurt ook nog wat info door die kan helpen wanneer je de
ouderraad voorstelt.( leidraad)
1A :

1B : Els Cobbaert
2A : Els
2B: Katrien
3A : Suzy
3B : Lieven en Griet
4A : Pieter
4B:?
4C : ?
5A : Ellen
5B : Ann
5C : Ilse
6A: ?
6B : Wim
6C : Veerle
6D : Karolien
• Oktoberactiviteit : teaser voor schoolfeest : talententocht : ( een
activiteit van de ouderraad) ( idee van deze activiteit : ouders en
kinderen samen iets doen en kennismaken met andere ouders)
---- datum : zondag 15 oktober 2017
--- werkgroepje rond maken : Suzy( verantwoordelijke), Griet, Els,
Ann, Pieter, Karolien, Wim, Lieve, Els Cobbaert, Caroline VDW,
Katrien.
Werkgroep Dropbox: Wim ( verantwoordelijke) --- eerste vergadering bij
Renaat laten doorgaan ( Wim geeft datum door)
--- dropbox : goede structuur aanbrengen in documenten die betrekking
hebben tot de ouderraad
----- alle ouderraadleden hebben hierop toegang
Werkgroep speelplaats – tuin…. : nog niet zinvol als meneer de directeur
nog niet weet wat de bedoeling is
-huisnr pontstraat 20 : verbouwingen zijn einde in zicht : hier komt de
nieuwe ingang
- huisnr 22-24 : eigendom van de school ( wachten nog op goedkeuring voor
kleuterschool)
---- betonmuur is al afgebroken
---- speelplaats / speelplein van maken : nog afwachten is de bestemming
voor lagere school of voor kleuterschool

--- artikel betonstop voor scholen : info- avond in Herzele …meneer de
directeur informeert zich hierover
---- vroegere fietsstalling : tuintafels , speelplaats voor eerste graad,
meester Bart ook het idee om twee of drie zandbakken daar te zetten
( kostprijs zandbak : 69 euro ( zonder zand) ) ( ouderraad zal dit
bekostigen)
---- speeltuig voor onder de luifel ( voor alle leerlingen): juf Katrien en juf
Sara zoeken hieromtrent info en ideetjes op en zitten hiervoor samen op
donderdag ( 7/9/2017) met meneer de directeur.
Denkpistes :
• 400 jaar college : ( binnen drie jaar) : Filip Van De Winkel zit
hiervoor in de organisatie, pikt iemand hierover iets op , dan breng
je dit maar mee naar de volgende vergadering van de OR
• OR- quiz : Quiz voor ouders? Quiz voor kinderen en ouders?--misschien kan dit een activiteit zijn voor in oktober? Of in
december? Januari?
------we bekijken dit verder op een andere vergadering van de OR,
misschien kan dit ook een activiteit zijn naar volgend schooljaar ook?
--- misschien nu al eens uitproberen met de leden van de ouderraad en hun
partners en de leerkrachten? ( Pieter denkt hierover na)
• Toiletpapierhouders : opmerking van de leerlingen dat het in het
toilet steeds vol toiletpapier ligt, misschien ligt dit aan de
toiletpapierhouder? Kunnen er andere komen waarbij je maar drie of
vier papiertjes kunnen trekken?
De leerlingen zelf er over aanspreken? Moeten de leerlingen
hierover niet zelf wat verantwoordelijk zijn? De houding van de
leerlingen moeten hiervoor effe wat aangepast worden, hen
aanspreken dat ze respect moeten hebben voor materiaal.
--- meneer de directeur informeert even met meneer de directeur
van de Eikstraat
• Aanpassen HHR – Stemmen per mail?
1 regel toevoegen aan de HHR
( Suzy voegt deze toe aan het HHR)

De data voor het nieuwe werkjaar worden vastgelegd op de
programmeringsvergadering
• De zakjes voor de Sint zullen gekoppeld worden aan de OR
vergadering van 7/11.
• De datum van de 6e vergadering werd aangepast naar 24/4/2018

21.45 – 21.50 u : Financiën ( Suzy)
ING is een zeer trage bank, Suzy heeft nog steeds geen toegang tot de
bankrekeningen
6200 euro op de lopende rekeningen
Suzy neemt contact op met de bank.
Graag overgaan naar de KBC.

21.50-‐	
  22.	
  00u	
  	
  :	
  Woord	
  van	
  de	
  leerkrachten	
  
Meester Luc

- Oproep / aandacht vestigen op ons schoolproject in mei ( schoolfeest)

Even checken bij de mensen , andere ouders, betrekken bij de
eetstandjes. ( voor de twee dagen)
Dit ook al even vertellen/ vragen op de infoavond van vrijdag 8/9/2017
: mensen die geïnteresseerd zijn mogen hun naam opgeven en deze
wordt dan doorgegeven aan meneer de directeur
---- al de onkosten worden vergoed, het gaat vooral voor het komen
koken…
Vrijdag om 17 u ( schoolfeest start dan) ( daarna dan de foodtrucks
zonder trucks)
Zaterdag om 15 u ( schoolfeest start dan) ( daarna dan de foodtrucks
zonder trucks)
--- juf Katrien en juf Sanne zijn verantwoordelijk voor het idee van de
foodtrucks
--- ons beperken in de verschillende standjes
--- voorstel : frietkraam? Hotdogs? Pasta?
---- opmerking : dit vraagt heel veel werk…..

- Dank van de leerkrachten aan de ouderraad om steeds paraat te staan
en te helpen op activiteiten.

Woord van de directie
Start schooljaar : 354 leerlingen nu, 27 nieuwe, hertellen mag op eind
oktober
--- 20 uren extra ingericht in september
Veel nieuwe leerlingen in het eerste leerjaar : 26
Lestijden krijgen aan de hand van de telling van ferbuari : 498 lestijden te
verdelen, voltijds ambt 24 lestijden, 1 extra jaar ingericht : 6D
60 uren zorgondersteuning
4 uur tijdelijk onderwijs aan huis ( jongen is ziek) Brednet
Vorig jaar gestart met STEM- lessen : ook dit jaar komen deze aan bod
Ook nu dit jaar lessen dactylo
Zes uur beleidsondersteuning
34 uren turnen : 4 uur in de sportzaal van de humaniora
Meer uren : wil zeggen nieuwe leerkrachten
--- 6 C
--- 1 B : juf Sara ( geeft les op dinsdag)
--- 6 D : meester Luyten
---- juf Maud : zorg en onderwijs aan huis
Leerkracht van zorg komt in de klas om meer te kunnen differentiëren.
Taalondersteuning van anderstaligen ( recentelijk toegekomen twee Syrische
meisjes in 1 B)
Kinderen met een apart traject : kinderen die het moeilijk hebben bijvoorbeeld
voor wiskunde--- extra ondersteuning van de zorg, kinderen die ook
verrijkingsleerstof nodig hebben deze krijgen ze ook door de zorglkr
Aandachtspunten :

- Nieuwe methode : wiskunde : katapult
- Nadruk op ZILL ( zin in leren leven) ( nieuwe soort leerplandoelen)
- Uitwerken van het dossier van de kleuterschool en dit terug indienen (

indienen voor 30 november)
De garage naast de helling is de nieuwe fietsenstalling : dit loopt goed..
opmerking deze is wel klein., is nogal chaotisch om fietsen in te zetten en uit te
halen, het zal nog wat wennen zijn…
Het toezicht werd opgedreven aangezien er heel wat nieuwe leerlingen
bijkwamen.
Enquête derde en zesde : goed bevonden
Schoolreglement : dun exemplaar voor leerlingen die reeds op deze school zaten
( enkel met de nieuwe aanpassingen)
Adresgegevens van de leerkrachten doorgeven--- we sturen gewoon alles door
naar meneer de directeur en die stuurt dit dan door naar de leerkrachten
Dag Van De leerkracht : 5 oktober
--- klasverantwoordelijke neemt dit op voor hun klas
--- nog klassen zonder verantwoordelijke, vrijdag 8/9 polsen wie er in deze klas
verantwoordelijk wil zijn
--- ook nog zorgleerkracht, turnleerkracht, …
-------- Katrien stuurt mail rond.

22:	
  15	
  –	
  22:	
  25u	
  :	
  Ronde	
  Tafel	
  
- Vormsel : niet alle ouders weten dat ze hun kind moeten
inschrijvingen om hun Vormsel te mogen doen, ze moeten de
catechese volgen
------- meneer de directeur komt elk jaar rond met foldertjes van de
parochiekerk en zegt zo tegen de leerlingen dat ze zich moeten inschrijven
voor de catechese als ze willen gevormd worden.
- Naar de toekomst toe, effe kort de nieuwe leden welkom heten en
dan effe kort het doel van de OR toe te lichten ( op OR- vergadering
wanneer er nieuwe leden aanwezig zijn)
- Eerste communie :kinderen met een christelijke achtergrond (
orthodoxen, joden, …) mogen ook meedoen met de eerste
communie
Verslag opgemaakt op maandag 4/09/2017 door Griet De Windt

