Verslag ouderraad

3/03/2011

Aanwezig : Ann Sm. - Dirk – Carola – Christel – David - Dirk – Els - Ines – Inne – Jo Linda - Marijke – Pascal - Patricia – Sabien - Sandra - Sofie - Juf
Véronique - Juf Agnes
Verontschuldigd : Meester Ronny –- Bernadette – Marc - Patricia – Patrick
Afwezig :
Ann Sch. – Luk
n.v.d.r. : de volgorde van de punten in dit verslag, is de volgorde van de agenda, niet de volgorde
waarin ze daadwerkelijk werden behandeld op deze vergadering

0. Traktatie.
- Dank je wel, Els en Marijke !
 Traktatie april : Ronny, Inès en Geert
1. Goedkeuring/opmerkingen verslag vorige vergadering.
- verslag van februari is goedgekeurd en mag op de site
2. Financiële toestand.
- Soepverkoop : begroot op €500 – opbrengst slechts €200, moet wel nog verder
uitgespit worden (overschot soep / ongebruikte deksels)
- Kids Party : inkomsten : €1.330 – opbrengst ongeveer €200
Goed voor een non-profit activiteit / in de grootteorde van verleden jaar
- Mosselfeest : alle eters hebben ondertussen ook betaald, alleen rekening van Digi
King nog niet gehad. Voorlopige winst : €3.100
3. Visie kleuters op de speelplaats: duidelijke uiteenzetting door Juf Agnes
- vertrekpunt = verbondenheid (met jezelf, met anderen, met groep, met materiaal)
- spel kleuters  spel kinderen lagere school :
-tijdens de kleine speeltijd VM en tijdens de middagspeeltijd samen
- voordelen :
- kunnen naar broer/zus
- meer stimulansen
- voorbeeld-spel
- vergroting zelfwaarde kleuters
- leiding geven/nemen door de groteren
- groteren kunnen voorbeeld zijn voor de kleineren
- groteren kunnen ook nog ECHT spelen, kunnen ook nog kind zijn
- grotere variatie van spel
- leren rekening houden met elkaar
-…
- nadelen :
- vieze praat
- stoer gedrag
- verbale en lichamelijke confrontatie
- bange kinderen in de drukte
 Positieve weegt sterk door op t.a.v. het negatieve, ook in meer homogene groep
stellen zich problemen.
- Wat kan er gebeuren ?
- kleuters voelen zich bang, durven niet alleen op de speelplaats
- plagen, pesten
- Aanpak ?
- observatie
- beide partijen (en zelfs een derde partij) worden gehoord
- praten met alle partijen, rekening houdend met de gevoelens van het kind

- ouders betrekken, leerkracht ook
- indien het dan niet zou opgelost zijn : directie en zorgcoördinator betrekken
- nog niet opgelost  “NO BLAME METHODE” , nog niet moeten toepassen
- Wat wordt er preventief ondernomen ?
- Sociale vaardigheden van de kinderen aanmoedigen
- ik luister naar jou, luister jij naar mij ?
- AKSE – methode ( rond eigenschappen van dieren werken)
- toezicht optimaal toepassen
- oudere kinderen (die dit kunnen en willen) laten bemiddelen, troosten, geen
voorstander van echte peer-mediation, kan wel wanneer de kinderen dit zelf
aangeven
- Er wordt aan gedacht om de speeltijden anders in te delen
- NU : VM 20 min / MIDDAG 12u10 – 13u30 / NM 20 min
- Toekomst : VM 30 min / MIDDAG 12u10 – 13u10 / NM 30 min
- Aparte speelplaats zou geen oplossing zijn, want dan zouden we het kind met het
badwater weggooien
- Er is nog steeds de kleuterhoek, voor kleuters en kinderen 1ste leerjaar (tot aan de
krokusvakantie)
- Reacties vanuit de ouderraad
- Dank je wel, Agnes voor de duidelijke toelichting !
- zeer goed observeren blijft de boodschap !
- voor beter gevoel bij de kleuters, bijvoorbeeld ook de kleuters een peter/meter
geven vgl. met 1ste leerjaar
- bewaken van het “buddieschap”, kinderen niet te veel verantwoordelijkheden geven,
kinderen zeker geen opdracht geven

4. Toestand toiletten
- Korter op de bal spelen
- Tante Lien en Slavka controleren vaker de toiletten en spoelen vaker door
- Aanbod van de OR om een actie te ondernemen (ludiek, maar duidelijk) en “WCmadam” te spelen
 Agnes laat horen wat leerkrachten en directie hiervan vinden
5. Nieuwsbrief
- de huidige nieuwsbrief wordt in vraag gesteld
- ’t Schoolnieuwtje brengt eigenlijk hetzelfde nieuws, soms zelfs met identiek dezelfde
foto’s (verantwoordelijke ’t Schoolnieuwtje = Ronny)
- Vraag : Is het mogelijk om samen te werken met ’t Schholnieuwtje en daarin een
deeltje te voorzien voor de OR
- Nu is het niet meer duidelijk naar de ouders toe wat van school en wat van de oR
komt
- Trouwens de site van de OR zit super in elkaar, misschien kunnen daar extra’s aan
worden toegevoegd
- Voorstel : begin schooljaar 1 papieren versie met daarin volledige
activiteitenkalender van de OR en de ledenlijst van de OR en met de vraag naar de
ouders om mailadres te geven
 uitdelen en toelichten op de info-avonden in alle klassen
- Voorstel : alle post van de OR in 1 bepaalde kleur
- Vraag : alle post van de school, steeds met het logo van de school, duidelijker naar
ouders toe

6. Voorbije activiteiten
6.1 Soepverkoop 09/02
- moment viel ongelukkig, te kort op het mosselfeest
- verdeelde meningen over de smaak van de soep
- zien bij de planning in juni of we deze activiteit nog organiseren

6.2 Grootouderfeest van 18/02 en 25/02
- Financieel (activiteit van de school) :
- inkomsten (dozen) : ongeveer € 825
- uitgaven : € 400 taart (jammer van de 10 %, we hadden zeker tijd
genoeg om ze zelf te snijden)
€ 600 goochelaar
Fruitsap, cake en koffie moet er ook nog af
- Voorstel : toch jaarlijks te doen voor de kleuters en 2-jaarlijks voor de hele school
-Te veel helpende handen op 25/02
- Grootouderfeest is organisatie van de school. Dan is het meer gepast dat ook
iemand van de school (lkr – lln – dir.) de grootouders ontvangt.
- Tweede datum heel laat doorgegeven, voor werkende grootouders is dit niet zo
simpel. De vaste data (waaronder grootouderfeest) zouden bij het begin van het
schooljaar bekend moeten zijn

6.3 Kids Party van 27/02
- 210 aanwezigen, waarvan 72 volwassenen, meer ouders dan verwacht !
- voldoende drank koelen
- Op Vossenberg lijst uithangen : “ Ik ga naar …, ga jij ook ?”
- Te veel spelletjes, meer muziek, meer mogelijkheid laten om gewoon te dansen
 Doorgeven aan de DJ
- Randanimatie = dik OK !
- Principe van bubbelkaart (= vrijheid voor de kids) = leuk

7. Komende activiteiten.
7.1 Koffiemoment van 04/03
- Koffie en fruitsap (over van Kids Party en Mossel)
- Soep houden voor de Kwis
- op binnenkoer, poort sluiten
- Wie kan ? David, Linda en Inne
- Inne belt Pascal nog.
7.2 Werkzaterdag 19/03
- Omwille van Kwis, verzetten we de werkdag naar 26/03
7.3 Kwis 19/03/11
- Werklijst in bijlage
- Verslagen in bijlage (wegens tijdsgebrek niet doorgenomen op de vergadering)
- David zorgt voor projectiescherm
- We vragen aan Patrick/Mik om van 4 ploegen van 4, 3 ploegen van 5 te maken, zo
kan er een extra ploeg meedoen

7.4 Afscheid Juf Anne donderdag 31/03
- zodra Juf Agnes iets meer weet brengt ze de OR (via Inne) op de hoogte
- op donderdag 31/03 : “Wijnmoment” i.p.v. Koffiemoment op 01/04
- Heel fijn dat Wendy kan blijven !

7.5 Informatieavond van Sofie : dinsdag 3 mei 2011
- Locatie : kleuterturnzaal
- op de site reeds info beschikbaar
- papieren info verspreiden na de kwis
- info van Bethanië i.v.m. P&P
- NIET koppelen aan deze info-avond
- folder verspreiden op school : OK !
- info avond best op Bethanië zelf organiseren, voor alle geïnteresseerden,
ook buiten de school

7.6 Schoolfeest : 22 mei 2011
- Vraag aan de school : Wat is het concept van het schoolfeest
- OR verzorgt catering (drank – taart en koffie – kleine BBQ)
- Tombola : lijst in bijlage
 Gelieve te reageren welke handelszaken jij voor je rekening zal nemen
- Papier om mee te nemen naar de handelszaken, wordt gemaakt door Carola en
gekopieerd door Inne. Deze vinden jullie in het bakje van de OR aan het secretariaat.

8. Mededelingen van de directie.
- geen
9. Varia.
- Wat met kind dat wel naar school kan, maar niet naar buiten mag van de ouders ?
- CLB-arts geconsulteerd over wat de school juist moet doen in dit geval
- bij infecties mag kind niet naar school
- vraag van ouders om kinderen binnen te houden
 school mag bepalen wat praktisch haalbaar is
- Hoe nu in de praktijk ?
- VM en NM : mogelijkheid om in de refter te zitten
- van 12u45 tot 13u30 : op bankje in de gang, zodat er toch nog
toezicht is
- De keuze blijft bij de ouders : hier akkoord mee gaan of de kinderen ’s
middags komen halen
10. Verkiezingen.
- Renate neemt ontslag uit de OR, de schoolraad en het LOP
- Dirk neemt de plaats van Renate over in de schoolraad
- Wie is wie ?
- Voorzitter : Inne
- Vice-voorzitter : Sofie
- Penningmeester : Jo of Sandra
- Secretaris : Jo of Sandra

