Vergadering ouderraad 6 september 2016
Aanwezig: juf Nicole & juf Lien, dir. Kris, Joris, Gerd, Inge S, Inge H, Barbara, Cindy, Patrick, Bart, Stefan, Koen
(verslag)
Leden ouderraad
Bij de start van het schooljaar mag de ouderraad twee nieuwe leden verwelkomen: Cindy Van Houdt en Bart
Torfs.
Marjan Smouts past dit jaar (ook voor de schoolraad) maar blijft beschikbaar als helpende hand.
Overzicht activiteiten 2016-2017:
 Tutti frutti (Isabelle):
Geen problemen meer met verspilling vorig jaar, want het aanbod werd aangepast aan "praktisch"
fruit.
De actie loopt 30 weken met gedeeltelijke subsidie en liep vorige jaren af begin juni, de OR heeft
echter beslist om tutti frutti tot aan het einde van dit schooljaar verder te zetten en daarvoor de
sponsoring te voorzien.
 Dag van de leerkracht (5/10): Inge S en Lieselot
 Dag van het kind (18/11): Inge S en Lieselot
Als alternatief voor de chips en hot dogs is het idee geopperd om cocktails te serveren, met behulp
van het 6e leerjaar. Haalbaarheid via Raf vragen aan de werkgroep kinderfeesten.
 Wafelverkoop (november): Stefan
 Sint: Lieselot en Inge S
 Wintermarkt (16/12): Paul, Joris, Koen
 Lenteontbijt/Quiz (19/3):
De energie voor het lente-ontbijt gaan we dit jaar investeren in een quiz. Niet enkel de traditionele
kenniswedstrijd tussen bozebollen maar we proberen de kinderen actief te betrekken door
opdrachten in klasverband.
 Pasen: Lieselot en Inge S
 Sponsortocht (april): Isabelle en Koen
 Schoolfuif/feest (12-13/05): Paul, Joris, Koen
 Inzamelactie kleren (mei): Barbara
 ...
Welkomstwoord dir. Kris
De ouderraad is nuttig en nodig en houdt de band met de school levendig. Kris bedankt iedereen voor het
enthousiasme en de school is er zich van bewust dat dit niet vanzelfsprekend is.
Evaluatie info avond :
Volgend jaar 1e jaar apart ook drankje aanbieden op hun aparte info-avond, is er een alternatief voor plastic
bekers?
Voorbereiding kennismakingsontbijt:

Animatie ok, affiche is in ontwerp. Prijs blijft behouden om drempel laag te houden, bedoeling is zo veel
mogelijk ouders elkaar te laten ontmoeten. De school bezorgt nog een lijst met instappers en van stagiaires
voor het schminken. Joris verzorgt de buttons, Paul de percolators en servies. Exotische hapjes worden weer
gevraagd. Koen zorgt voor beleg.
Communicatie school/OR:
Afspraken zijn niet altijd transparant, zoals het schoolfeest dat veranderde naar 13 mei. De ouderraad zou
graag op de hoogte worden gehouden van zulke veranderingen voordat ze definitief zijn.
Is een voorgaande vergadering van een halfuur met kerngroep en directie een oplossing?
Varia:
 drinkbussen: tot en met vorig schooljaar waren er regelmatig problemen met drinkbussen van
kinderen die in de gezamenlijke bakken lekten of stuk werden gegooid. Als verbeterd systeem
worden vanaf dit schooljaar ondertussen bierbakken gebruikt waarin de drinkbussen rechtop staan.
Voor de 34 klassen is dit nog niet allemaal in voegen, Paul kijkt uit naar bijkomende bierbakken.


sojamelk: we kregen de vraag van ouders voor het aanbieden van sojamelk voor kinderen met
allergie. De school heeft reeds de vraag gesteld aan de leverancier voor de mogelijkheid om sojamelk
te leveren. Dit zal iets duurder worden dan gewone melk maar komt in principe in orde.



agendakaartje ouderraad: datums ontbreken nog (o.a. grootouderfeest), doel is om maandag 12/9
dit kaartje bij de drukker te hebben en woensdag mee te geven. De datums die de school tot 9/9 18u
nog doorgeeft kunnen mee gecommuniceerd worden.



pedagogisch spel/workshop georganiseerd door externen voor leerjaren die geen extra activiteiten
hebben, bijv. 1e en 4e leerjaar. Tegen eind september afspraak pedagogische werkgroep en dir. Kris
om een overeenkomst te vinden tussen wat de OR wil aanbieden en wat er aansluiting vindt bij het
leerplan.



1 mijl lopen: vorig jaar werd door enkele scholen het 1 mijl lopen op elke ochtend georganiseerd om
de concentratie en samenhorigheid te bevorderen. De ouderraad vind dit een goed idee maar kan
hier weinig helpen in de uitvoering, echter wel in een ondersteuning van de motivatie. Dir. Kris peilt
de interesse/haalbaarheid onder de leerkrachten.



Bednet: uitbreiden naar de ganse school? Werkgroep pastorale van de school wordt vraag gesteld.



Open OR 4/10 uitnodiging-> deze week meegeven



Vertegenwoordiging leerkrachten in de OR: behouden of weer vaste mensen? De OR wil zich flexibel
opstellen in de aanwezigheid van leerkrachten: één vaste en één flexibele, of twee vaste, of rotatie.
Misschien ook best in functie van aankomende activiteiten. dir. Kris vraagt na bij leerkrachten of zij
verandering willen.



Onthaalonderwijs anderstaligen: de school heeft in het lager 1 leerling tekort om aparte lestijden te
krijgen (vanaf 6 lln.), nu is er voor de 5 leerlingen geen extra ondersteuning en moet dit ingepast
worden in de huidige lestijden.



Communicatie helpers via facebook en site naast mailing. Patrick/Barbara nemen facebook op, Koen
blijft de site onderhouden.



Doorlichting 2015 follow up: nog even agenderen op een van de volgende vergaderingen.



Tussen herfst en kerst komt er vanuit de directie een infoavond over pedagogische visie (enkel op
uitnodiging/voorinschrijving), datum nog te bepalen.



Fietsenuitgang: eind vorig jaar besproken om eventueel externe visie te bekomen, Kris Peeters kan
vanuit provincie in de loop van oktober een einde schooldag bijwonen.



Vervoer door ouders: in een brief aan de OR en de directie werd door een groep van ouders
bezorgdheid geuit over het leerlingenvervoer door ouders (het gebruik van de regel van uitzonderlijk
vervoer en zodoende geen aangepaste kinderzitjes).
Zowel de OR als de directie nemen deze bezorgdheid ter harte maar we zijn beperkt in de
mogelijkheden. De school bestudeerde het kostenplaatje voor een eigen bus maar dit bleek tot nog
toe niet haalbaar tenzij er meerdere scholen (van de overkoepelende groep?) mee zouden
instappen.
Ook de OR kan geen extern busvervoer voor al deze activiteiten voorzien: we doen dit reeds voor het
schoolsporten woensdagnamiddag en bij calamiteiten zoals de treinstaking tijdens de bosklassen
vorig jaar. Als we dit voor alle uitstappen moeten garanderen hebben we geen budgettaire ruimte
meer voor de andere projecten van de OR.
We blijven echter mee zoeken naar een permanente oplossing (zoals de gedeelde bus) en zullen dit
regelmatig op de agenda plaatsen.
We delen de visie van de school dat de externe activiteiten een welkome beleving zijn voor de
kinderen en dit mag door een praktische niet-optimale omstandigheid niet beperkt worden. We
roepen dan ook op tot voorzichtigheid en gebruik van gezond verstand bij de (groot)ouders en
benadrukken dat dit vervoer ook onder de verzekering van de school valt.



Vergadering schoolraad: de eerste schoolraad is op 4/10, door het uitstappen van Marjan Smouts
kan iemand anders uit de OR deze plaats overnemen, maar voorlopig is niemand kandidaat.

Volgende vergadering van de ouderraad: dinsdag 4 oktober 2016 om 20u, leraarskamer
Dit is een open ouderraad waarbij geïnteresseerden een kijkje kunnen komen nemen.
 ouderraad.wonderwijs@kosh.be
www.ouderraadwonderwijs.be
ouderraad wonderwijs Herentals

