VERSLAG
Verslag 4e Vergadering Ouderraad
Dinsdag 16 januari 2018
20:00 – 22:30 uur
Vergadering belegd door bestuur ouderraad
_______________________________________________________________
____________________
20.00 – 20.10 u : Verwelkoming.
Aanwezigheden:

Aanwezig

Afwezig

Klas

Klasafgevaardigde

1A

christof

X

1A

An Chrisall

X

1B

Nathalie

x

2A, 6B

Els Blanchaert

x

2B, 5B, 6D

Karolien Deprez

x

2B

Katrien d’Hondt

2B

Annelies Gilbos

2B , 3B

Griet De Windt

3A

Suzy Denys

x

3A,3B,6B

Wim Daelman

x

2A,3A

Maureen Heiremans

3B

Lieven De Sadeleer

x

4A

Pieter Cassiman

x

4A

Renaat Van de Putte

x

4C

Lien

V.

x
x
x

x

x

5A, 6D

Ellen De Leeuw

x

5B

Ann Lievens

x

5B

Lieve Strypens-Van Puyvelde

x

5C
6C
Aantal aanwezigen: 12/ 21
Directie en -leerkrachten
Directeur Jan Ombelets

x

leerkracht : Mr. Dockers

x

Eveneens aanwezig :
Jessie Sorgeloos
Joost De Four
Pascale Floré

20.10 – 20.45 u : toelichting verkeersveiligheid pontstraat door Mevr.
Vijverman en Dylan Caesar
Aalst is een scholenstad : 20.000 ll
Voorstel :
Concept :
- oversteekplaatsen verhoogd
- “groene” zone
- bord van Dick Bruna
- voetpad wordt verbreed ter hoogte van de toekomstige schoolport nr. 20
- hoek Anna Snelstraat zal er een soort van kiss&ride zone komen echter zonder dat
dat formeel zo is omdat er anders begeleiding moet worden voorzien aangezien
schoolpoort verder van 30m is. Het zal dus eerder een kleine zone zijn waar enkel kort
mag worden geparkeerd.

- fietsers krijgen voorrang en eigen fietszone
Andere mogelijkheid is het concept Schoolstraat :
- straat wordt een half uur voor het begin van de school wordt afgezet.
- enkel toegang te voet of met de fiets, geen doorgang voor wagens
- school moet voorzien in gemachtigde opzichters die de school afsluiten en begeleiden
- er moet overeenstemming zijn met de overige scholen.
Moeilijkheden zijn :
- vrijwilligers vinden om als opzichter te fungeren
- bewoners van de straat mogen ook niet meer met hun voertuig in en uit met de wagen.
Alternatief dat de voorkeur van de ouderraad wegdraagt :
- de pontstraat voetgangerszone maken.
De Schepen en Mvr. Vijverman zullen dit ook opnemen met DVM.
Vraag vanuit bepaalde ouders om ook zebrapaden te gaan plaatsen in de burchtstraat
wordt door Mv. Vijverman afgeraden.

20.45 – 20.50 goedkeuring verslag vorige vergadering
Opmerkingen :
- Renaat was niet aanwezig
Opmerkingen van Mr. Directeur :
- Dropbox ? kostprijs is 100€/jaar : OR beslist om dit te kopen
- Totale opbrengst Missiemarkt was 12,08 € (niet enkel de wafelverkoop)
- de extra klas in 3C wordt geleid door een Juf die ervaring heeft
opgedaan in een school in Ukkel (ze komt zelf niet uit Ukkel)
- Kleuterschool : er wordt een nieuwe aanvraag ingedien (ze is nog niet
ingediend op moment van het verslag).
Na aanpassing zal het verslag worden goedgekeurd.
20.50 – 21 u : Evaluatie van vorige activiteiten
* sint was heel geslaagd : snoepzakken zijn voldoende en
* tweedehands ski verkoop : goed verlopen en voldoende aanbod zowel duur
als minder duur materiaal. Het concept wordt behouden zoals het is : het
eerste en tweede middelbaar wordt gevraagd materiaal te verkopen :
enkel de zesdes worden uitgenodigd om te kopen (ong. 80 ll).

21.00– 21.45u : Planning
* tweedehandsbeurs eerste communie 21 januari 2018: (ong. 40 ll).
- verantwoordelijke : Jessie Sorgeloos + Renaat zal een oproep doen bij de
overige leden van de ouderraad of bij de heldpende handen om een tweede
begeleider te hebben.
- oproepingsbrief wordt door de school verstuurd
* Dag Van het kind 8 februari 2018:
- smoutebollen voor kinderen en begeleiders
- Renaat zal met Katrien opnemen zodat de kraam wordt geregeld
- oproep voor ouders als begeleider wordt door de school gedaan
- valt in de “gekke” week vlak voor de krokusvakantie : kinderen mogen zich
verkleden
- elk kind krijgt 5€ cash geld vanuit de school om te spenderen op de kermis
- 5des en 6des mogen onbegeleid naar de kermis, enkel op het deel van de
keizershallen
* OR-quiz 24 februari 2018 : verantwoordelijke Pieter Cassiman
- we mogen gratis gebruik maken van de zaal : dank aan Mr. Directeur !
- er zijn 60 uitnodigen uitgestuurd
- inschrijving is kosteloos, bedoeling is om winst te maken via de drank
- Mr. Koen zal zorgen voor de installatie en muziek
- helpende handen : toog, zaal, afwas etc. in totaal 8 mensen, dus nog 2
kandidaten gezocht.
- er wordt voor prijzen en een beker gezorgd
- volgende vergadering voor de quizvoorbereiding is op 29 januari
* Infodag zondag 4 maart van 14u tot 18u.
- taken: kleine sportzaal bemannen en de geïnteresseerden een hapje of een
drankje aanbieden.
- Coördinator : Karolien Deprez zal coördineren
21u30 : Intermezzo : we klinken op het nieuwe jaar
* Tovernaarsspel Bosklassen op 29 maart 2018 : Verantwoordelijke : Renaat
- De bosklassen vallen vroeg in het jaar : moeten we rekening houden met
koudere temperaturen ? We gaan het toch gewoon buiten doen
- Renaat bestelt nieuwe zakjes
- gaan mee :

- Mr. Directeur
- Els Blanchaert
- Suzy Denys
- Jessie Sorgeloos kijkt of ze meekan
- Pieter Cassiman kijkt ook of het kan
- Nathalie
- Man van Nathalie Vanhoutte (Chris Willems) eventueel
- Lieven
- Karolien
- Lieve eventueel
- Maximum 45 LL
* Receptie eerste communie : 6 mei 2018 : verantwoordelijke Els Blanchaert
- van 11u45 tot 13u ongeveer
- draaiboek : Filip VD Winkel
- helpende handen Joost en Jessie, Wim, Lieve, Pascale
- 27 communicanten
* 25 en 26 mei Schoolfeest
- Karolien Deprez en Nathalie Vanhoutte zullen als aanspreekpunt fungeren
samen met Grietje
- Mr. Directeur zorgt dat het contact wordt gelegd via mail.
- Er werden briefjes uitgedeeld aan alle leerlingen om te helpen met de
eetstandjes. Er is al ruim geantwoord om de eetstandjes te bemannen :
- hotdogs
- pastabekers
- schepijs
- pannenkoeken
- paella
- suikerspin
- etc
- tenten, tafels en stoelen zijn via de stad besteld
- de ouderraad verzorgt de drankstand.
* Afscheid 6des op 28 juni 2018
- wordt op de volgende vergadering besproken
- kandidaten voor coördinator mogen zich opgeven

21.45 – 22.10 u : Werkgroep
* Wim zal de werkgroep Dropbox en Facebook hervatten

22.10 – 22.15 u : Aankoop bouwblokken speelplaats
Beschrijving :
De grote set bestaat uit 106 blokken.
De reuzeblokken bevorderen de creativiteit en vaardigheden van kinderen.
De blokken zijn net bakstenen zodat kinderen hun eigen fantasie kunnen nabouwen op
een realistische manier.
Een grote steen heeft een afmeting van 30 cm lang, 15 cm breed en 7 cm hoog. De halve
stenen zijn 15 bij 15 cm.
De blokken zijn veilig door de afgeronde vorm van de hoeken.
Door de unieke vorm zijn ze makkelijk te stapelen.
De blokken zijn binnen en buiten te gebruiken en makkelijk schoon te maken.
Kostprijs :
1 set kost 245 euro, de verzendingskosten bedragen 15 euro.
Voorstel is om 2 sets te kopen
Unaniem akkoord van de voltallige ouderraad.

22.15u – 22.30u : Financiën
- de financiën zijn gezond : het saldo is ongeveer 5.800 €
- in principe stort de ouderraad een aandeel van de winst (20%) terug aan de
school en omgekeerd stort de school 20% door van de winstgevende activiteiten
zoals het aperitiefconcert of het schoolfeest door aan de ouderraad (vorig jaar
zo’n 1.300 €)
- winst kalenders dit jaar is zo’n 1.400 €
- winst talentenzoektocht is zo’n 250€

22.30 – 22.35u : Woord van de leerkracht
- Mr. Dockers vraagt om de kledij te naamtekenen, minstens de turnkledij

22.35 – 22.55 u : Woord van de directie
* het jaar 2017 werd heel sfeervol en zinvol afgesloten met de volledige school
met traktatie van warme choco en wafels
* film : 3xper jaar filmles: er wordt een hedendaagse film gezocht en er wordt
aan de kinderen geleerd om naar de film te kijken. Kinderen zijn niet meer
geïnteresseerd. Leerkrachten zouden dit willen afschaffen om dit in de grote
zaal te doen, maar het eventueel wel nog in de klas te doen.
De OR
- aantal LL 351 = iets minder dan 1 sept, maar waarschijnlijk wel het aantal van 1
feb. : wat belangrijk is voor de subsidies

- Er is nu een nieuwe aanvraag ingediend voor de oprichting van een
kleuterschool. Er werd vorig jaar bezwaar ingediend omdat er niet voldoende
overleg was geweest met alle overige betrokken scholen. Nu werd een
stappenplan opgezet en werden vergaderingen gepland met de overige
“katholieke” scholen, toch zijn ze daar niet op ingegaan. Sommigen hebben
opnieuw bezwaar ingediend en heeft men opnieuw aangeklaagd dat er niet
voldoende overleg was geweest. Niettemin kon nu worden aangetoond dat er veel
nieuwe gezinnen aankomen in Aalst (nieuwbouw appartementen) en sommigen
daarvan zouden toch jonge gezinnen kunnen zijn.
In februari zou de nieuwe beslissing vallen.
Er is op heden geen “plan B” indien de beslissing negatief zou zijn.
* Sneeuwschool : 7 LL gaan niet mee wat veel is. 85 LL wel.
* Oudercontact kerstmis : goed opkomst
* St Maarten : de Sint kwam met de moto
* Inschrijvingen vanaf 12 maart voor iedereen, maar op 4 maart kan er al worden
“vooringeschreven”. Er wordt evenveel capaciteit voorzien voor het volgende
schooljaar.
* Bouwdossier : het hoekhuis is nu ook eigendom van de VZW
* Overdracht van de rekening van de ouderraad naar de KBC moet verder worden
geregeld.

22.55 – 23.25 u : Ronde tafel
* Leerlingen parlement vraagt de ene week friet af te wisselen met een week
spaghetti, toch zijn er veel LL en LK die speciaal enkel op de frietdag komen
eten.

23 u : Afsluiten vergadering
Verslag opgemaakt op dinsdag 16 januari 2018 te Aalst door Suzy Denys

