VERSLAG
Verslag 2 e Vergadering Ouderraad
Dinsdag 3 oktober 2017
20:00 – 22:30 uur
Vergadering belegd door bestuur ouderraad
___________________________________________________________________________________
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20.10 – 20.20 u : Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen : verslag is goedgekeurd.
Communicatie met leerkrachten : meneer de directeur stuurt verslag van OR door naar
de leerkrachten

20.20 – 20.45 u : Evaluatie van vorige activiteiten
Ouderinfo –avond :
- lijsten : helpende hand of werkelijk lid zijn : twee kolommen van maken : de OR
passen dit zelf aan
- succesformule dat de ouderinfo- avond in twee delen gesplitst waren : deel 1
gestart om 19 u en deel 2 gestart om 20 u.
- weinig opkomst van de ouders
- vrijdagavond moeilijk voor alleenstaande ouders en ook een laat uur
- het aanbieden van een drankje : goed initiatief
- drankje : sommige leerkrachten hebben betaald voor het drankje , andere
leerkrachten namen gewoon hun drankjes : hier toch iets over afspreken
- misschien een idee om ook een einduur op de uitnodiging te vermelden
- nieuwe ouders : tof om contact te hebben met ouders, zeer goed initiatief,
leuke sfeer
- persoonlijke mening van een lid : idee om geen muziek te spelen, dit geeft een
gevoel van een feestje??
- anderstalige ouders blijven moeilijk bereikbaar
Conclusie naar volgend jaar toe :
* 1 drankje aanbieden via een bonnetje
* voor de leerkrachten : ook een bonnetje aanbieden, ze hoeven niet te betalen
* een eind- uur voorzien

20.45 – 21.45u : Planning
a) 15/10 : Talententocht : ( Suzy)
- Alle posten zijn ingevuld
- Voldoende helpende handen om het mogelijk te maken
Standen :
*Clipdansmoment
*Schilderij-makend moment
*Snel denkend moment
*Slack- line lopen
*kookactiviteit…
- affiches door Wim gemaakt : zeer mooi! Dank aan Wim!
- stempelkaarten zijn in orde
-------Momenteel : 75 personen die deelnemen = 142 euro ( 23 families)
- Op het einde een drankenstand en een hotdogkraam : dit is wel betalend.
- De kinderen krijgen zowieso een zakje chips en een fruitsapje aangeboden.
- Vertrek op de speelplaats en einde op de speelplaats.

b) Dag Van de Leerkracht :
klas 6A : we horen niets van de mama die zich opgegeven heeft, Katrien gaat zelf
iets aankopen voor de deze klas
- In een andere klas : weinig respons van kinderen ( 4c) : meneer de
directeur polst eens in deze klas
- Andere mama zelf naar de klas gegaan en eventjes de tijd van de meester
overgenomen om iets met de kinderen te maken
---- alle ideetjes van vorige jaren eens op papier gezet worden en doorgestuurd
worden?? ( op dropbox komt dit terecht)
c) Werkgroepen
* dropbox : werkgroep komt samen op 18 oktober 2017 om 20.00 uur locatie
Vogelenzang 4 in Erembodegem.
- deelnemers aan de werkgroep : Wim, Renaat, Katrien en Griet
* speelplaats : momenteel geen initiatief
---- twee ouders hebben een rat gezien op de plaats aan de tuintjes en ook
ongerust over de vuilzakken en bakstenen die daar liggen
--- meneer de directeur heeft dit gemeld aan preventie- adviseur en aan dienst
stad Aalst om iets aan de ratten te doen
--- meneer de directeur spreekt de kuisploeg aan in verband met dei
vuilniszakken
--- die bakstenen daar spelen eerste en tweede leerjaar mee, is fijn om ze zo te
zien spelen
--- de zandbakken zijn nog niet geleverd

--- aankoop speeltuig : speeltuigen moeten verankerd worden en dit is momenteel
niet toelaatbaar ( staat eventjes on-hold )
--- vorige week schatter langs geweest, als de verkoop goedgekeurd wordt dan
kunnen er nog twee extra garages gebruikt worden als fietsenstalling.
21.45 – 21.50 u : Financiën ( Suzy)
- nog geen tijd gehad om het geld van de kalenders op de rekening te zetten
--- kalenders worden volgende week geleverd ( 360 besteld)
- inkomsten van de ouderinfo –avond : toch gekregen
--- we zitten nog goed bij kas, gezonde financiën
21.50 – 22. 00u : Woord van de leerkracht
- geen specifieke meldingen
- schoolfeest : kinderen hebben briefjes meegekregen waarop ze hun talenten
moesten aanduiden, werkgroep vergadert elke maandagmiddag
* nog geen reactie van ouders voor de eetstanden
* sponsors kunnen in tegenprestatie bv. een inkomkaart krijgen of een
drankkaart…
* OR : willen opruimen, afruimen, drankstand bemannen maar geen eetstanden
* ouders bereiken niet alleen via mail maar ook persoonlijk aanspreken, niet alle
mensen reageren nog op mail
* het is nu moeilijk om mensen te vinden voor de twee dagen !!
* eetstanden : misschien ook professioneel opgenomen worden? Bv. een traiteur
komt en wij helpen hem … hij hoeft dan niet zijn personeel mee te brengen.
--- zijn er echt geen ouders met kook- ervaringen?
--- kan er iemand van de OR deelnemen aan de vergaderingen omtrent het
schoolfeest?
--- kan de Volderstraat niet ingenomen worden met de eetstanden?
--- eetstanden beperken tot eenvoudige dingen zoals pannenkoeken, wafels,
suikerspinnen, ijsjes…???
--- bezorgdheid van de OR is dat er niet voldoende mankracht is om overal te
helpen
22.00 – 22.15 u : Woord van de directie
* Volgende OR- vergadering : 7/11 : maken van de Pietenpakjes : Heidi neemt dit
op zich.
* adressenlijst per klas : niet alle klassen hebben dit gekregen, meneer de
directeur vraagt dit om dit elektronisch door te sturen per klas
* op ouderinfo – avond : hebben ouders vragen kunnen geven
---- is het schoolfeest voor alle kinderen?

----- is het verplicht om aan te duiden hoe lang de kinderen werken aan hun
ouders?
----------- geen specifieke vragen gericht naar de OR
*dag van de leerkracht ook effe de aandacht van safe by the bell
*20/10 ( vrijdag) : missiemarkt
--- elke klas heeft zijn eigen missieproject
--- ook truffels … verkopen
------- vanuit de OR graag een viertal personen nodig of vanuit de helpende
handen
----- mail sturen ook naar de helpende handen : Nathalie ( Jacky) kan helpen,
Griet stuurt nog mailtje naar de andere leden en helpers
*collegecross( donderdag 5/10) : Nathalie wil hostess spelen bij de
prijsuitreiking
* gegevens van de OR kunnen / mogen telkens doorgestuurd worden naar meneer
de directeur om op de website van de school te zetten
* lln – aantal op 1/10 : ( een hertelling van de leerlingen) : 27 meer ( dus we
krijgen 27 lestijden meer)
----- 27 lestijden : in september reeds al 20 lestijden ingericht, nog 7 lestijden
in te richten
---- er is een OKAN klas, we hebben 11 lesuren daarvoor ( een nieuwe leerkracht
start hiervoor op maandag 9/10)
---- teamteaching + die 7 lestijden spenderen aan 3C : leerlingen krijgen daar
dan wiskunde en Nederlands
--- 5 de leerjaar : drie uur teamteaching krijgen
--- OKAN : anderstalige nieuwkomers
*meester Walter van 3A is ziek tot de herfstvakantie, is vervangen door een
nieuwe leerkracht
*kernraad : volgende week
*schoolraad : zeer interessant, Katrien wil zeer graag hierbij telkens aansluiten
*volgende keer op de OR zal de bouw hiernaast al open zijn
22. 15 – 22. 25 u : Ronde tafel
- is er een mogelijkheid om alle activiteiten, bijzonderheden ergens via een
digitaal net te verkrijgen zodat het bij de mensen dan in hun agenda kan
gebruiken zonder het zelf individueel te moeten intypen
------ google- agenda??
-24/2/2018 ( zaterdag) : proef draaien van een quiz voor OR- leden en helpende
handen en leerkrachten ( Pieter Cassiman) ( meneer de directeur reserveert al
de zaal)

-

Dag van de leerkracht : praktisch : per klas iets ludieks voorzien via
klasverantwoordelijke, in de leraarskamer wordt er ook iets voorzien, wie
geen verantwoordelijke heeft daarvoor koopt Katrien iets,
---- het geschenkje mag ook aan een kind meegegeven worden

-

Mandarijnenverkoop : een goed idee om zo geld te kunnen ophalen, het is
ook gezond. ( of een ander soort fruit)
---- doel aan bij zetten waarom het gedaan wordt
------- we bekijken dit op een volgende OR vergadering
-

Agenda van de OR zeker doorsturen een week voor de OR- vergadering

-

de data van alle OR- vergaderingen nog eens doorsturen

-

in een klas zitten twee Syrische kindjes : kunnen we daar als OR iets voor
doen?
--- communicatie verloopt zeer moeilijk wel via een tante maar dat is in het
Frans
--- er komt wel 13/10 een tolk
---- ouders spreken enkel Syrisch
-

sommige kinderen kunnen niet fietsen : hoe wordt zo een problematiek
aangepakt? ---- fietsen gebruiken van school
--- opvallend dat er veel kinderen zijn met weinig
fietsvaardigheid

22.30 u : Afsluiten vergadering

Verslag opgemaakt op dinsdag 2/10/2017 te Aalst door Griet De Windt

Hier volgen de data van de komende ouderraadvergaderingen :
start om 20.00 u
e
7/11/2017 : 3 OR-vergadering ( dinsdagavond)
16/01/2018 : 4e OR-vergadering ( dinsdagavond)
13/03/2018 : 5e OR-vergadering ( dinsdagavond)
8/05/2018 : 6e OR-vergadering ( dinsdagavond)
5/06/2018 : programmeringsvergadering OR ( dinsdagvond)

