VERSLAG
Verslag 6e Vergadering Ouderraad
24 april 2018
20:00 – 22:15 uur
Vergadering belegd door bestuur ouderraad
Verslag door: Lieve Van Puyvelde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------20:00 – 20:10 u : Verwelkoming
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Catherine Grysolle
Wendy Van Buggenhout
Christophe & Els
Cleymans
Nathalie WillemsVanhoutte
Els Blanchaert
Katrien d’Hondt
Annelies Gilbos
Lieven De Sadeleer
Griet De Windt
Pieter Cassiman
Heidi Claus
Renaat Van de Putte
Maureen Heiremans
Lynn Van Der Haegen
Soloma Bridget
Joost De Four
Jessie Sorgeloos
Ellen De Leeuw
Ann Lievens
Pascal Flore
Lieve Van Puyvelde
Tamara Van Malderen
Wim Daelman
Diane Nkurumziza
Karolien Deprez
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Directeur Jan Ombelets
leerkracht : Mr. Guido De
Meester (2A)

X
X

20:10 – 20:18 u : Goedkeuring verslag van vorige vergadering
Enkele opmerkingen van de directeur worden aangepast.






Schoolfeest, afspraken met CC De Werf: OR leden gevraagd als zaalwachters (8 personen,
4 voor elke voorstelling). Zaalwachters kunnen de voorstelling bijwonen.
Varia: Renaat heeft deelgenomen aan de Schoolraad.
Woord van de directie - 7e punt: * Capaciteit eerste leerjaar: 50 llen. Contingent nietindicatorllen is volzet 30 lln; contingent indicator llen is maximum 20 llen (indicator ll indien
mama geen diploma hoger onderwijs heeft of indien het gezin een schooltoelage krijgt).
Woord van de directie - 13e punt: * Donderdag 15 maart: kangoeroetesten voor 3-4-5 en 6.
Woord van de directie - 20e punt: * Voor het katholiek basisonderwijs (2,5 – 12 jaar) moet
vanaf 1 sep 2020 een nieuw leerplankader “ZILL” (Zin in Leven, Zin in Leren) ingevoerd
worden.
4 persoonsgebonden ontwikkelingsvelden
vb. Socio-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling, ...
6 cultuurgebonden ontwikkelingsvelden
vb. Godsdienst, wiskunde, wero, Nederlands, MUZO, ...

Na aanpassing is het verslag goedgekeurd. Het goedgekeurde verslag wordt gepubliceerd op
webpagina van de school.
20:18 – 20:35 u : Woord van de leerkracht
Toelichting impact van het nieuwe leerplankader “ZILL” – pedagogische studiedag wordt hieraan
gewijd. Directies krijgen hier ook vorming over.
Initiële feedback en bedenkingen van ouders bij monde van de OR-leden:
* ZILL = nieuwe leerplankader, beweging naar “methoden”scholen – graadklassen
* bedenkingen indien kind wiskunde van 6des en taalniveau van 3e leerjaar zit??
* minder prestatiedruk op kinderen is ok
* meester Guido : veel van ZILL elementen gebeuren nu al (vb fietsen in het verkeer, ...)
* basisvaardigheden wijzigen over tijd – de leerplannen worden daaraan aangepast.
In een later stadium zullen alle ouders hier ook over geïnformeerd worden in een vergadering over het
nieuwe leerplankader.
20:35 – 21:00 u : Woord van de directie
a. Feedback zwemlessen : vlak voor vakantie vrij zwemmen – maar er wordt zeker les gegeven
over zwemtechniek bvb.
Er wordt vastgesteld dat veel kinderen in de hogere klassen niet kunnen zwemmen bij aankomst op
school.
b. bosklassen : zeer goed verlopen
c. Vr 4 mei 2018 sportdag voor de hele school + 2e leerjaar gaat naar toneelstuk over
verkeersveiligheid georganiseerd door stad Aalst.
d. Receptie eerste communie: ca 30 kinderen doen 1e communie – di 69%
Aantal deelnemers aan de receptie : verwacht aantal 200
e. Vormsel 53 llen van SJC Pontstraat (in Aalsterse parochies op 28 en 29 april 2018)
f. Do 28 juni – receptie afscheid 6des – kwarterrefter is niet meer beschikbaar
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g. Inschrijvingen Lager 2018/19 : 65 nieuwe llen (momenteel 42 kinderen in eerste leerjaar).
Op dit ogenblik zijn er klaslokalen voor 16 klassen. School in herstructurering telt llenaantal op
1 okt om aantal lestijden te bepalen. Dus dit zal in september 2018 moeilijk te bepalen zijn en
zal op 01/10 zeker aangepast worden.
h. Inschrijvingen Kleuter 2018/19 : capaciteit 80. Al volzet. 9 kleuters in wachtrij (nietgerealisserde inschrijvingen). Starten met 67 llen. 80 llen ingeschreven. 1 e peuterklas = 2
kindjes; die zulen samen zitten met 1e kleuterklas.
Uitleg gebouw kleuterschool op N° 22-24
Ingang kleuter langs derde garagepoort met helling tot aan N°24. Klassen verdeeld op 3
verdiepingen (gelijkvloers, 1e en 2e verdiep), op elk verdiep toiletten en wasbakjes. Kitchenette is
voorzien.
(enkel melding, geen bouwvergunning nodig)
i.
j.

Vzw Iñigo: er is school bijgekomen nl. Sint-Francisusschool van Burst en Erondegem.
Er zijn veel schooluitstappen deze week (di 24 april: 5e leerjaren naar gebied rond Doel; do 26
april: 4e leerjaren naar Planckendael en Technopolis).

21:00 – 21:05 u : Woord van de penningmeester
Er staat momenteel 2500 EUR op KBC rekening en 3138.09 EUR op ING rekening. De ING-rekening
dient afgesloten te worden na overheveling van het saldo naar de KBC rekening (door vorige
penningmeester en door voorzitter, de volmachthouders).
De penningmeester vraagt mandaat op de KBC rekening (van vzw Iñigo) en zal hiertoe de nodige
stappen zetten. Lieve Van Puyvelde heeft nu nog geen toegang tot KBC noch tot ING rekening.
Reeds gedane en nog niet vergoede onkosten voor de Ouderraad dienen via de voorzitter
terugbetaald te worden tot nader order.
De voorzitter zal extra blokkendoos bestellen (was goedgekeurd in verslag 4e Vergadering
Ouderraad). Directeur zal foto laten nemen van kinderen die spelen met dez blokken voor artikel in
FOCUS.
21.05 – 21.30 u : Planning volgende activiteiten
 eerste communie – coordinator Els Blanchaert
Helpers: Maureen, Joost & Jessie, Katrien, Lieve, Wim, Pascale en Els
Helpende handen ook uitnodigen. (Lieve Van Puyvelde zal laatste ledenlijst + helpende handen
doorsturen naar Els)
Mail voor de helpers volgt deze week.
 Schoolfeest – coordinatoren Nathalie Van Houtte & Karolien Deprez
Vergadering 23 april 2018 – weinig volk – maar er was geen reminder email gestuurd.
Drankenstand bemand door OR – Nathalie stelt Doodle op wie wanneer werkt aan de drankenstand.
Draaiboek van 2jaar geleden zal door Renaat aan Nathalie Van Houtte bezorgd worden.
Uit feedback op een vorige doodle blijkt dat er een gelijke verdeling (50/50) te verwachten valt van
ouders die op vrijdag en op zaterdag de voorstelling zullen bijwonen.
 Afscheid zesdes 28 juni– coordinator Maureen Heiremans
Valt samen met oudercontact middelbaar.
Maureen zal helpende handen en OR-leden aanschrijven voor hulp.
 Sync - coordinator Wim Daelman
Licentie kan aangekocht worden. Renaat volgt dit op met Wim.
Communicatie en visibiliteit van OR dient verhoogde aandacht.
IT-gerelateerd (Facebook, SYNC) = Wim is Ankerpunt. Coordinator van activiteit geeft communicatie
door aan Wim/ helper kan aangeduid worden. Katrien d’Hondt volgt Facebook ook op.
GDPR (General Data Protection Regulation, AVG = Algemene Verordering Gegevensbescherming) –
kunnen foto’s nog gepubliceerd worden? Er dient een voorzichtige houding aangenomen te worden.
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Communicatie FOCUS – deadline 19e van de maand. Input naar de directeur. Input door de
secretaris.
Juf Annelis en juf Katrien beheren Facebook pagina van de school.
21:30 – 21:35 u : Evaluatie vorige activiteiten
Bosklassen : draaiboek is beschikbaar en zal kortelings op SYNC gepubliceerd worden. Er zijn enkele
puntjes voor verbetering – zie draaiboek.
Draaiboek van OR-Quiz zal ook op SYNC gepubliceerd worden.
21:35 – 22:15 u : Ronde Tafel/ Varia
 Voor het Koffiemoment 1 sep 2018 zal er meer visibiliteit aan de OR-stand gegeven worden.
Idee is om dit te doen via een tentje en beach flags.
o Vlaggen (Beach Flags): 90 EUR excl BTW per vlag (leverancier Dennis De Wolf)
Katrien d’Hondt zal andere offerte vragen (prijsvergelijking + checken van kortste levertermijn)
+ aankoop realiseren.
Het zou goed zijn mochten de vlaggen voor het schoolfeest al beschikbaar zijn.
Unaniem akkoord om 2 vlaggen aan te kopen.
o Partytent met aluminium frame – kost 74.99 EUR : akkkoord om aan te kopen.
Lieve Van Puyvelde koopt aan en bezorgt de tent op school.
 Renaat brengt badges in orde die OR-leden zullen dragen op de volgende activiteiten. Extra
badgehouders via de directeur.
 Bamboes – moeten gehuurd worden voor aankleding schoolfeest / foodmarket – dit is op
budget van de school.
 Buxus voor afscheid zesdes – Renaat zal dit aankopen om af te geven aan de zesde jaars.
 De voorzitter zal vóór de programmeringsvergadering de lijst met activiteiten 1e trimester
doorsturen.
Bedoeling : welke activiteit op welke datum/ wie coordineert van OR? ...
Alle leerkrachten zullen uitgenodigd worden door de directeur.


Indien praktisch mogelijk zullen alle nieuw ingeschreven kinderen uitgenodigd worden voor
het schoolfeest en foodmarket. De directeur bekijkt dit.
 Nieuwe activiteit : fruitverkoop – coordinatie Nathalie Van Houtte
Mandarijnen Sint-Maarten per 1kg (3 EUR) of per 4kg.
Op voorhand te bestellen.
OR-leden delen het bestelde fruit uit aan de llen.
Opbrengst te spenderen aan een speeltuig? Het is niet zeker dat speeltuigen volledig
gesubsidieerd worden. Maar ... struikelblok is dat de herrinrichting van de speelplaats niet
voor 2019 kan gebeuren.
Daarom voorstel om de opbrengst te spenderen aan aankoop mind games of boeken voor de
lagere klassen. Andere voorstellen zijn welkom. Input van de school gevraagd waarvoor
opbrengst activiteiten kan gespaard worden (bvb met beoogde aankoop of in gebruik name
binnen één schooljaar). Een visuele meter hoe vooruitgang naar het beoogde doel verloopt is
voorgesteld.
Unaniem akkoord dat dit op de programmeringsvergadering voorgesteld wordt als nieuwe
activiteit.
 Klusjesdag in de zomer op programma zetten (input programmeringsvergadering).
In het verleden gebeurden de klusjes door de leerkrachten. De OR wil een handje toesteken
en kan voor een BBQ zorgen na het klussen.
 Vraag naar directeur of vlak voor en na het weekend van het schoolfeest geen toetsen en
taken gepland kunnen worden. De leerkrachten houden hier in de mate van het mogelijke
zeker rekening mee.
 Plaatsen in de kerk voor de Eerste Communie : ouders zitten achter de kinderen. Maar geen
voorbehouden plaatsen. Op tijd komen is de boodschap.
22:15 u : Afsluiten vergadering
Volgende vergadering: Di 5 juni 2018, 20 uur. (7e vergadering - Programmeringsvergadering
schooljaar 2018-2019)
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