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Goedkeuring vorig verslag - OK
Evaluatie vorige activiteiten
Spitsstop – 9 januari 2017



Ouders aan containersklasjes zagen de koffiestand niet staan.
Blijft gezellig, minder druk dan in september maar wel heel leuk en voor herhaling
vatbaar

Komende activiteiten
Ontbijt op school – 12 februari




Brieven werden uitgedeeld, inschrijvingen lopen stilletjes aan binnen.
Concept blijft behouden, we werken in 2 shiften.
Werklijst wordt rondgegeven. Wie wil, kan altijd nog een uurtje (of meerdere) komen
helpen.
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Huishoudelijk reglement van de ouderraad






Huidige stand van zaken: wij zijn momenteel geen officiële ouderraad maar een
feitelijke vereniging (oudercomité). Hierdoor waren er een aantal onzekerheden,
voornamelijk rond de verzekeringen. Het bestuur heeft beslist om ons te laten
omvormen tot een ouderraad.
Verschillen tussen een ouderraad en oudercomité:
o Minder risico’s op gebied van persoonlijke verantwoordelijkheden.
o Rekening van de ouderraad zal opgenomen worden binnen de school
opgenomen. School zal onze rekening niet beheren.
Planning:
o Bij dit verslag zit een voorstel in bijlage.
o Ouders kunnen opmerkingen doorgeven tegen 5 februari via het emailadres
bestuur@colomaenpa.be
o Daarna zal de ouderraad samen met de directie het reglement finaliseren om
zo snel tot een definitieve versie te komen.

Vragen en varia vanuit de school




Er werd samengezeten met de directie van Sint Pietersschool rond projecten over
schoolrekeningen en kansarmen. De directeur staat open om samen met de
ouderraad te bespreken welke maatregelen zij treffen voor kansarmere gezinnen.
Ruth gaat dit verder bespreken met hem.
Langlaufen met 5de en 6de leerjaar: heel leuk, heel last-minute beslist om te
vertrekken. Ouders vinden dit een heel tof initiatief (en beseffen dat het niet
vanzelfsprekend is, vraagt heel wat engagement van de school en leerkrachten).
o





Opmerking van een ouder: Hoe wordt er beslist welke ouders mee op uitstap gaat als
extra begeleiding? De school heeft rondgevraagd bij ouders waarvan ze wisten dat ze
geen verlof moesten nemen. Ze hebben snel rondvraag gedaan en spontaan ouders
gevraagd aan de schoolpoort.

Gezonde brooddozenweek was een groot succes! De actie heeft gewerkt,
leerkrachten zien meer en meer wortels, tomaatjes,… in de brooddozen. Ze gaan
deze actie dus ook herhalen. Ouders bedanken de school voor de leuke attentie!
Agenda:
o 3 februari: facultatieve verlofdag
o 13 februari: start verkeersweek
o 13 februari: infoavond voor ouders 3de graad over de overgang naar secundair
onderwijs
o 15 februari: choco dot stop (voor rond punt)
o 17 februari: dikke truiendag
o 20 februari: Vlaamse week tegen pesten

Schooljaar 2016-2017

Ouderraad

Vergadering 4









o 21 februari: KS en 1ste leerjaar: facultatief oudercontact, Vredestraat en 3de
leerjaar techniekdag
o 22 februari: onderwijsbeurs voor ouders en leerlingen 5de en 6de leerjaar
o 23 februari: inleefmoment onthaalklas (voor instappertjes na de
krokusvakantie)
o 24 februari: carnaval
o 6 maart: start vasten, start inschrijvingen voorrangsgroep (broers en zussen,
kinderen personeel)
o 8 maart: netbal 3de graad
o 10 -14 maart: ophalingsactie kledij
o 11 maart: kleuterdag (opendeur 10 tot 12.30 uur)
o 17 maart: pyjamadag voor bednet
o 25 maart: schoolfeest
School betreurt feit dat er voorlopig nog maar 3 ouders ingeschreven zijn voor de
infoavond voor de overgang naar het secundair onderwijs. We hebben 88 leerlingen
in de 3de graad en maar interesse van 3 ouders. School vraagt zich af op welke manier
ze ouders wel kunnen bereiken. School maakt zich zorgen over hoe ze ouders warm
kunnen krijgen om informatie te krijgen. Net zoals bij de infoavond rond KIVA zal er
weer een zeer kleine opkomst zijn.
Sommige ouders hebben de brief over de infoavond rond overgang naar het
secundair onderwijs niet gekregen. Spijtig dat de brief ook niet doorgemaild, zeker
naar leerlingen met een regeling van co-ouderschap. Dit zorgt er soms voor dat niet
alle informatie bij beide ouders geraakt.
Verwerken van de gegevens van alle ouders (emailadressen,…) duurt veel langer dan
normaal. School kiest ervoor om de uren voor een eventuele
communicatieverantwoordelijke te besteden aan een extra leerkracht. Ouders blijven
vragende partij om meer te communiceren via email.
Infoavond rond huiswerkbeleid: directie wil eerst bekijken hoe het huidige beleid is in
de hele school. Ze zijn bezig met alle afspraken en hiaten op te lijsten. Leerkrachten
werden reeds ondervraagd, vragenlijsten voor ouders zijn in de maak, ook leerlingen
zullen bevraagd worden. Wanneer alles onderzocht is en er voorstellen tot
verbetering in de verticale lijn zijn, willen ze graag een infomoment houden voor de
ouders. Voorlopig is dit nog veel te snel om een duidelijk en volledig overzicht te
geven. Er is nog geen duidelijke timing over wanneer het infomoment zal gehouden
worden.
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Financiën
Zichtrekening € 2109,43
Spaarrekening € 4479,39
Facturen die nog betaald moeten worden: Tailor Mate: ongeveer 2000 euro. School bedankt
de ouderraad voor de verschillende aankopen van de laatste maanden (picknicktafel voor
Vredestraat die werd omgevormd tot ganzenbord).

Vragen en varia vanuit de ouders






Hoe staat de school er tegenover om springtouwen mee te nemen? Ze mogen dit
altijd zelf meebrengen maar ze moeten er wel zelf zorg voor dragen. School is niet
verantwoordelijk voor verlies of schade.
Wat wordt er bedoeld met een facultatief oudercontact? De eigenlijke bedoeling is
dat er gesprekken zijn met ouders waar de leerkrachten een extra gesprek mee
willen houden. 1ste leerjaar en 3de kleuterklas worden allemaal gevraagd. Als er teveel
ouders komen, is er geen kans voor langere gesprekken. De school gaat bekijken om
dit vanaf volgend schooljaar anders te organiseren.
Tappersmoment voor de ouderraad: 12 maart en 16 juli, van 12 tot 14 uur in het
Kranske. Wie kan er komen helpen?

Belangrijke data
14 maart 2017

20 uur

Ouderraad

Vredestraat

3 mei 2017

20 uur

Ouderraad

Vredestraat

15 juni 2017

19 uur

Slotvergadering met etentje

Vredestraat?
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