Verslag ouderraad 08/02/2018
Aanwezig:

Dominique, Joris, Francois, Eddy, juf Kim, Tony, Sonja, Eurydice, Lotte

Verontschuldigd:

Cindy, Agnes, Patricia, Wim

1. Vorig verslag
-

Vorig verslag wordt goedgekeurd

2. beste vergadermoment
-

Dinsdag en donderdag kwamen als beste momenten uit de bevraging.
We houden het voorlopig op donderdag met eventueel ook eens een dinsdag.

3. Ideeënbus
-

Het wordt een brievenbus van Pelckmans.
Sleuteltje op het secretariaat bewaren.
Het logo van de ouderraad en van de school op de brievenbus kleven.
Voorstel: brievenbus plaatsen op de splitsing weg naar lagere school en
kleuterschool.

4. Trefbaltornooi
-

Zaterdag 26 mei
Er werd een mail gestuurd naar alle Go-scholen met een oproep om mee te doen.
Er is al een beker voor de winnaars.
Het tornooi is voor de 5e en 6e leerjaren. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen
kan ook het 4e nog meedoen of kunnen andere scholen (niet GO) meedoen.
Veldjes uitzetten op het grasveld.
De deelnemende ploegen voorzien zelf een scheidsrechter.
Tijdens de turnles en middagspeeltijd kan er al geoefend worden.
Misschien kan er ook een team van leerkrachten en/of ouders meedoen?
Concrete uitwerking volgt nog.

5. Verslagen ouderraad op website
-

Dit is ondertussen in orde.
Francois zet de nieuwe verslagen op de site.

6. Nieuwbouw
-

Dominique en Sonja bezochten het ABC-huis in Brussel om de infrastructuur en
bekijken. Ze deden heel wat inspiratie op. De tip om de infrastructuur te bekijken
als extra middel om tot leren te komen, nemen ze zeker mee.
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-

-

De dienst infrastructuur heeft beslist dat onze school het pilootproject gaat zijn.
Dat wil zeggen dat we als eerste aan de beurt zijn en dat wij de basis voor alle
andere scholen leggen.
Dit zorgt voor extra tijdsdruk. De projectdefinitie moet in april klaar zijn. Dan
kunnen architectenbureaus zich kandidaat stellen. 5 bureaus worden weerhouden
en moeten zich dan voorstellen. 1 bureau zal uiteindelijk de plannen voor 8
scholen maken.
De scholengroep heeft een visietekst over infrastructuur, maar laat nog voldoende
ruimte aan de school om eigen inbreng te voorzien.
Het nieuwe gebouw komt waarschijnlijk aan de rechterkant van het domein.
Na de krokusvakantie zal het hele lerarenteam verder nadenken over de nieuwe
school.

7. Evaluatie spelletjes
-

Er waren 39 deelnemers, verspreid over de namiddag. Dit is meer dan vorig jaar.
Er werden 26 drankjes verkocht + koffie en thee.
20 euro winst.
Seppe en Cedric waren goede begeleiders.
Volgend jaar zeker vragen om de keuken te gebruiken.
Het was erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.
Met dank aan spellenclub Bengereng voor het gebruik van de spelletjes.

8. Ontbijt
-

uitnodigingen werden meegegeven.
Maandag na krokusvakantie wordt een herinnering meegegeven.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zijn er al dan niet extra helpers nodig.
Voor 60 personen is alles aanwezig in het internaat.

9. Dikke truiendag
-

Het MOS-team had er een extra groene editie van gemaakt.
Het onthaal ’s morgens was leuk met mooie planten en een controle of kinderen
iets groen aanhadden.
Volgend jaar wil de ouderraad soep voorzien. Dit wordt doorgegeven aan de
werkgroep.
De ouderraad maakt dan graag gebruik van de keuken van het internaat.

10. Route2school
-

-

Een app waarmee je gevaarlijke verkeerssituaties kan melden die je op weg naar
school tegenkomt. Bij elke melding moet je een foto, korte omschrijving van het
probleem + een oplossing voor het probleem voegen. Dit komt dan bij de stad
terecht en zij bekijken dan wat ze kunnen doen.
Je kan ook een veilige route uitstippelen door begin en eindpunt in te geven.
In het vierde, vijfde en zesde leerjaar kan er in de klas aandacht aan worden
gegeven.
Brief over dit project wordt na de krokusvakantie meegegeven.
Het is niet helemaal duidelijk wat er wordt gedaan als een probleem is opgelost.
Blijft dit dan in de app staan of wordt er een melding gemaakt dat er op die plaats
een probleem is opgelost?
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-

Als er veel gevaarlijke situaties in de buurt van de school worden gemeld, kan het
ouders misschien tegenhouden om hun kind naar onze school te sturen.
Het parkeren op het voetpad aan de overkant van de school is een gevaarlijke
situatie die via deze app gemeld kan worden.

-

11. Verkeer
-

De blokken die aan het zebrapad werden geplaatst zorgen voor positieve reacties
van de ouders. Het is ook veiliger voor de gemachtigde opzichter.
Voorlopig wordt de straat nog geen éénrichtingsverkeer. Dit zal pas tot stand
komen na dat de site Splichal klaar is. Voorlopig moet er nog te veel
vrachtverkeer passeren.
Veel ouders parkeren op het voetpad aan de overkant van de school. Dit is
gevaarlijk voor de voetgangers. Voorstel: brief meegeven waarin staat dat het
verboden is om op het voetpad te parkeren. Op deze manier worden de ouders er
nog eens op gewezen dat het niet mag. Vervolgens kunnen we de politie vragen
om te verbaliseren.

-

12. varia
De vraag wordt gesteld of er de week voor de vakantie nog wel les wordt gegeven. Het lijkt
of er alleen nog maar tijd is voor ontspanning.
→ Voor de vakantie wordt er vaak niet meer met nieuwe leerstof gestart omdat het dan
tijdens de vakantie verwatert. Er kan echter nog wel aandacht gaan naar herhaling.
Dominique neemt dit mee.

13. To do
Wie
School
Patricia
Eddy + Francois

Wat
Brief ouders niet parkeren op voetpad.
Ideeënbus
MOOOV. Voorstel: gebruiken
schooldomein voor MOOOV wijkt af
Verder uitwerken trefbaltornooi

Tegen wanneer
Zo snel mogelijk.
Woensdag 08/02/18

Dank aan juf Kim om de vergadering als leerkracht bij te wonen.

Volgende bijeenkomst: donderdag 26 april om 18:30u – lerarenlokaal
(gebouw op speelplaats fietsenstalling)
Heb je zin om bovenstaande punten mee verder uit te werken?
Je bent van harte welkom.
Nog vragen i.v.m. de ouderraad? Spreek iemand aan of mail naar
Ouderraad-Smiskens@outlook.be
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