VERSLAG
Vergadering Oudercomité
GO! De Blokkendoos - Aartselaar
18.01.2016

Aanwezigheidslijst:
Aanwezigen:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
Gastspreker:

Katleen, Sara, Bart (D), Vanessa (D), Valerie, Veerle B, Samira
Vanya, Veerle DM
Meester Jeroen
(zie mail)

(D) Directie - (L) Leerkracht

Agenda:
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Goedkeuring verslag vorige vergadering

2
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 New style on ‘het oudercomité’
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 Communicatie: Facebook
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 Ontbijt aan huis
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Volgende vergaderingen:
Vergaderdata: 5/10, 23/11, 18/1, 7/3, 11/4, 23/5, 20/6
Locatie: Leraarslokaal
Tijdstip: 20h tot 22h
Overlegdata: 27/9, 9/11, 14/12, 15/2, 9/5, 6/6
Locatie: te bepalen
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Verslag

Tijdstip: 20h tot 22h

Verslag:
0. Leden
Aankondiging ontslag Shelbey.
Aankondiging nieuw lid Gharbi Samira.

1. Goedkeuring verslag
Geen opmerkingen. Het vorige verslag werd goedgekeurd.

2. Projecten
New style on ‘het oudercomité’
Voorstelling OC-leden: Namen doorgeven eventueel met individuele foto. Bart zal deze posten op de
website. Naam en foto doorsturen naar Veerle Bonte (email noteren)
Info-map / Buiten papieren van het school ook folder OC voorzien:
Is er een info map voor nieuwe ouders? Er is er momenteel geen.
Hiervoor zal een info-map / folder uitgewerkt worden. Liefst tegen begin september.
Navragen of Christophe hiermee kan aanwerken.
Bart informeert bij Christophe.
Bart vraagt aan het OC om de site te overlopen of er nog verbetering mogelijk is.

Communicatie: Facebook
Doel:
Beter communicatie met de ouders
Aanpak:
 Bart meldt dat het fijn is om te zien dat de nieuwtjes van de website op de FB
gecommuniceerd worden.
 Facebook VROBA noteren in de nieuwbrief, eventueel ook op de website van De
Blokkendoos.

Pedagogische projecten


Hygiëne – Toiletten
o Project “madam Vod”: hiervan wordt een filmpje gemaakt, tijdrovend om in alle
klassen rond te gaan.
o Project rond Thomas More - “Hier zit je goed” – juf An trekt dit initiatief
o Toilet brigade wordt weer opgericht – leerlingen van 3,4,5 en 6 zijn gevraagd geweest
om deel te nemen aan de toilet brigade. De rondvraag is gebeurd.
Hygiëne van de toiletten is een punt waar hard aan gewerkt wordt.
 Pesten
o Speelplaats beleid
- Richtlijnen, afspraken…speelplaats werking zowel voor de leerkrachten
(nieuwe) als leerlingen (nieuwe)
o Toneelvoorstelling eind februari over welbevinden. Als opener voor het beleid.
o In februari wordt dit verder ingekaderd en toegelicht aan de leerlingen.
o Communicatie hierover zal vermeld worden in de nieuwsbrief aangezien de school
niet mee doet aan de week van pesten.
o Gezegd wordt: “Een sfeer creëren zodat er niet gepest wordt”.
o Er wordt deelgenomen aan de complimenten week (dag – 1maart).
o Voor de uitwerking van dit beleid zijn er verschillende werkgroepen om het beleid
sneller op te stellen.
 Betrokkenheid ouders
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VERSLAG_20160118

Pagina 2 van 5

Oudercomité – GO! De Blokkendoos

Verslag

o



Link mogelijke culturele uitstappen (bekomen van Veerle B) doorsturen naar Bart
alsook de lijst die samengesteld is.
Info-sessies
o Wat is een fysieke beperking? Hoe voelt dat?
o Is het mogelijk om toe te lichten aan de kinderen?
o Wapper VZW organiseert een kliniek om kinderen toe te lichten welke beperkingen er
zijn maar dat moet ook geen beperking te zijn.
o Via facebook info-sessies die in Aartselaar georganiseerd worden, mogen gedeeld
worden. Steeds af te stemmen met Bart.

3. Opvolging activiteiten
Datum
5/10

11/10

13/11

15/2

Activiteit en op te volgen punten
Dag van de leerkracht
Indien mogelijk betere richtlijnen in verband met de regels en afspraken tijdens de
speeltijd en lunchpauze.
Boekenbeurs
Samenwerking met de Jeuki boek blijft behouden.
Meer betrokkenheid van de leerkrachten van 5 en 6, sneller te starten om te
organiseren.
Betrokkenheid van de leerkrachten bij de consumptie
Thema: Magie
Goochelaar: Kobe
De duur van de boekenbeurs
Gezamenlijke activiteit waarbij je kinderen samenbrengt op één bepaalde tijdstip
zoals Brahim.
Volgende boekenbeurs: 9/10/2016
Fluo-wandeling
Naar aanleiding van de fluo wandeling is de opmerking gekomen dat er geen fluo
hesjes zijn voor kleuters.
Er zijn verschillende offertes aangevraagd en gekozen.
VROBA financiert deze hesjes.
Dikke truiendag

20/2

18/4

Hoe ons als oudercomité “profileren”?
Bart deelt mee wat er gepland wordt tijdens de Opendeurdag.
Zaterdag voormiddag tussen 9u-12u
Oudercomité is welkom om zich te “profileren”.
Buitenspeeldag
Gemeld dat deze samen valt met het groot boekenfeest voor de kinderjury
Open klas dag

5/6

Schoolfeest

29/6

Uitwuif

Pasen

Blotenvoetenpad
Via taarten verkoop, budget verzamelen voor de aanleg van het pad.
De MOS werkgroep werkt dit verder uit, kinderen worden mee ingezet om het aan te
leggen.

23/3
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4. Vragen en opmerkingen van ouders
Actie- en op te volgen punten
Bekendmaken school uitstappen
Schoolreizen worden tijdens het schooljaar beslist. De datums zijn gekend.
Wat met de andere uitstappen? Waarom zijnde deze niet bekend? De uitstappen worden tijdens
de schooljaar gepland.
Groei potentieel voor educatieve uitstappen.
Wat met de blogs van de leerkrachten?
Kan hier meer over communiceert worden?
Voor- en Nabewaking / Busvergoeding
Is het mogelijk om een bewijs van ontvangst te ontvangen bij betaling van voor- en nabewaking
als ook voor de bus? Opgenomen met Karin.
Betere richtlijnen wat betreft het ondertekenen van het moment van afhaling.
Toegangsweg tussen parking en schoolpoort
Tijdens hevige regen vormen zich enorme plassen. Omleiding voorzien? Probleem aanpakken?
Naar aanleiding van de regen van 15/1 was de weg aan de fietsenstalling toegankelijk, de
hoofdweg. Gevraagd wordt of de leerkrachten hierover waken en de kinderen langs de andere
weg sturen.
Nieuwe picknick tafels
Aankoop van 2 nieuwe tafel, in duurzaam hout, gefinancierd door VROBA
Omheining kleuters
Gefinancierd door VROBA.

5. Mededeling
GO ouders
Oudervriendelijke school –dossier opstellen – processen identificeren – tijd verloopt in verschillende
stappen zijnde intake, werksessie met ouders, directies,…na deze werksessie materiaal bekomen
hebben om het dossier op te maken. Dossier indienen, gevolgd door een gesprek om het dossier te
bespreken en hierop wordt een beslissing genomen om het label “oudervriendelijke school”.
Wat is er sterk in het school, wat nemen we in het dossier,…
Wat is oudervriendelijkheid?
Geen vaste standaarden.
Verschillende belangrijke kapstokken:
- Gebouw en infrastructuur: bereikbaarheid, toegankelijkheid, aankondigen
aan de school,…
- Onthaal: inschrijvingen, openheid,
- Oudercontacten: inhoudelijk, praktisch, mogelijkheid om af te wijken,..
- Activiteiten voor ouders: schoolfeest,…
- Ouderparticipatie
- Schoolreglement en schoolkosten: duidelijk, welke,…
- School en omgeving: samenwerking met andere organisatie
- Communicatie naar ouders
Mogelijkheid om enquêtes te bekomen via GO ouders: op basis van een “menu” – opsommingen van
mogelijke vragen, aanduiden welk vragen gesteld wenst te worden, terug bezorgen, op basis hiervan
wordt een enquête opgesteld en via GO ouders gesteld en verwerkt. Deze resultaten kunnen gebruikt
worden voor de werksessie.
Bart licht toe dat er om de twee jaar een bevraging / enquête aan de ouders gesteld vanuit de
scholengroep. Deze bevraging kan eventueel gebruikt worden als input voor de werksessie.
Actie:


“menu” wordt bezorgd om na te gaan hoeveel overlap er is tussen de bevraging van de
schoolgroep en de vragen op de “menu” van de GO ouders.

Laatste Wijziging: 09/3/2016
VERSLAG_20160118

Pagina 4 van 5

Oudercomité – GO! De Blokkendoos


Verslag

Bepalen op welke termijn bv rond opendeurdag school (januari, februari)

Ouder Comité
Ontslag Shelbey

Leerkrachten
Geen

Directie
Geen
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