Verslag ouderraad 15 januari

1. Voorbije activiteiten:
- Info-avond huiswerk : graag een vervolg. Heel mooie aanzet, maar ouders zijn nog niet
uitgepraat. Graag oproep gezien op voorhand dat er per studiejaar iemand van de ouders
aanwezig was. Debat ontbrak nadien om bvb ervaringen uit te wisselen. De algemene visie
zouden we graag nog verder uitgewerkt zien.
“huiswerk plannen” : wordt nog niet overal echt aangeleerd. 4de leerjaar is nog dag op dag,
komt pas later. Ouders missen het plannen.
Grote brok theorie gezien (wat zeker op prijs werd gesteld), maar de link naar de praktijk kan
nog verder uitgewerkt worden.
Jammer dat er weinig ouders aanwezig waren. Dit maakt de discussie nog vruchtbaarder als
er meer mensen bij hadden kunnen zijn. Er waren meer leerkrachten aanwezig dan ouders,
wat natuurlijk ook positief is dat de leerkrachten ook gemotiveerd bezig zijn met huiswerk.
Flyer is handig en zeer bruikbaar. Maar is nogal algemeen, en hier zouden we ook graag de
visie van de school zien.
Huiswerk = communicatiemiddel van de school naar ouders toe. Maar ouders zien dat niet
altijd zo.
- ZON met ouderCtc : veel ouders aanwezig. Veel reclame gemaakt dat de ouders bereikt
heeft. Voor ZON was het ook een fijne avond. Samen met knabbelverkoop heeft dit bijna
1.000€ opgeleverd. Mag zeker elk jaar herhaald worden.
- Spitsstop : eerste schoolstart na de kerstvakantie. Wordt herhaald. Volgende keer aan de
start van het nieuwe schooljaar.
2. Komende activiteiten:
- ZO 25 Feb - Ontbijt – werklijst. Systeem van vorig jaar wordt aangehouden. Onbijt in 2
shiften. Briefje wordt in de loop van januari meegegeven. Mensen die willen helpen, mogen
altijd iets laten weten. Dag ervoor om voor te bereiden, of de dag zelf.
- Wo 28 Feb - Chocostop – Rondpunt. Tijdens 1ste speeltijd ’s ochtends. Warme choco wordt
aan de leerlingen verkocht aan 1€ per tas. Rondpunt = vzw die werkt rond kinderen die
betrokken zijn geweest in een ongeval, ter ondersteuning van de kinderen, klassen,…
Mensen die ’s ochtends thuis zijn, mogen altijd komen helpen om mee chocomelk in te
schenken (zowel Coloma-bos en Vredestraat). Uiteraard wordt er rekening gehouden met
allergieën.
- Wo 7 maart - Ouderraad – Vredestraat. Agenda wordt op voorhand rondgestuurd.
- Di 13 Maart - EHBO - gratis deelname. In samenwerking met KWB, in Coloma-bos. Uitleg
van iemand van het Vlaamse Kruis.
3. Schoolraad (Gerard)
- Beamers – leasing
Vorige schoolraad was in december met lokaal bestuur. Financiële kant van schoolgebeuren
werd toegelicht. Eerste keer dat Patty Swiggers de presentatie deed. Verschillende kosten en
inkomsten werden toegelicht. Projecten die op poten worden gezegd werden uitgelegd.
Bvb : voor beamers werd gekozen voor leasing ipv aankoop. Voor meer info (of verslag te
lezen) kan je altijd terecht bij Gerard van de ouderraad.

4. financiën : stand rekeningen : 4800€
- KBC en Argenta (behoud rekening tot einde jaar ivm overschrijvingen door
activiteiten) Nieuwe rekeningnummer van de ouderraad zal op de inschrijving van
het ontbijt staan. Oude rekeningnummer kan je best uit je online banking halen of
aanpassen naar het nieuwe rekeningnummer.
doel is nog altijd het speelplaatsproject: maar momenteel nog geen heel concreet
doel.
5.
Info/vragen vanuit de ouders
toegang tot de school : ouders parkeren aan de overkant van de straat; Niet altijd
even veilig. Kan er een zebrapad aangelegd worden?
activiteiten tijdens naschoolse opvang : gesprek gehad in december tussen ouders en
directie. School bevestigde bereidheid om activiteiten te organiseren. Maar er zijn
vragen zoals bvb verzekering, toegang tot de school voor mensen die activiteiten
zullen begeleiden,… Ouders die ideeën hebben of willen helpen mogen dit altijd laten
weten aan de ouderraad.
6. Allerlei:
- Parkeerstrook/ Werftoegang ; we staan in contact met mevr De Bie van het
stadsbestuur. Parkeren is niet verboden (want er staat geen verbodsbord). Straat
oversteken is op eigen risico.
in afwachting van de start van de grote verbouwingswerken wordt er nog gekeken
waar de ingang(en) van de school zal/zullen zijn. Pas nadien kunnen we bvb een
zebrapad aanleggen.
Colomalaan is een gewestweg, dus de stad op zich kan hier niet veel zelf aan doen.
oude kiss and ride : is afgesloten. Contract met infrabel is stopgezet.
momenteel kan er op volgende plaatsen geparkeerd worden : overkant van de straat,
omliggende straten.
Op lange termijn wordt de Colomalaan een groene zone en komt er ter hoogte van
voetbal parkeerplaats voor 70 auto’s.
- Frigokist - optie? Al-verhuur , tweedehands
- Speelplaatsproject even sparen tot concreet plan
- Verteltas - 1e reacties? Heel veel positieve reacties. Ouders zijn gezond kritisch,
hebben echt hun tijd erin gestoken om de tassen de testen. Juf Sophie komt binnen 6
weken terug uit zwangerschapsverlof en nadien werkt juf Elke dit verder met haar
uit. Tassen worden dus nog niet direct meegegeven met de kinderen. Opmerkingen
gaan eerst verwerkt worden, aanpassingen worden gedaan.
- zwembad na sluiting/timing
7. Data van de school
Vredestraat : Damiaanactie
8. 20/2 : selectief oudercontact
26/2 start verkeersweek
27/2 info-avond voor ouders 5de leerjaar ivm overstap naar middelbaar.
28/2 : Technopolis : info voor 5de en 6de leerjaar (kinderen en ouders) Zeer aan te
raden
9/3 nationale pyjamadag

Laatste oudercontact van het schooljaar wordt verzet naar dinsdag 26 juni (ipv 28
juni) van 2de tot 5de leerjaar.
Mededeling uit de parochie :
Mosselsouper op 3 maart in ’t Kranske.

