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Volgende vergaderingen:
Vergaderdata: 20/6
Locatie: Leraarslokaal
Tijdstip: 20h tot 22h
Overlegdata: 6/6
Locatie: te bepalen
Tijdstip: 20h tot 22h

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

2. Projecten
New style on ‘het oudercomité’






Samenstelling OC:
o Katleen legt graag haar mandaat neer als voorzitter: voorlopig is er geen nieuwe
kandidaat en blijft Katleen deze rol verder op zich nemen
o Vanya is kandidaat als secretaris voor de verwerking van de verslagen
o Veerle B stelt zich kandidaat als agenda beheerder
Vergadering school versus intern overleg
o De werking van het aparte interne overleg wordt goed bevonden
 Efficiëntere vergaderingen met directie
 OC is meer aanwezig als 1 team met consensus
o Interne overleg momenten zullen in de toekomst mbv doodle vastgelegd worden
o Roterende locatie voor intern overleg
Profileren OC
o Geen OC profilering gedurende het schoolfeest
o Hernieuwen van de OC flyer naar aanloop van nieuw schooljaar; Vanya vernieuwd de
tekst en neemt contact op met Christophe

Oudervriendelijke school



Communicatie mbt resultaten van de afgenomen enquête; vermelden van highliners in de
nieuwsbrief
De directie bezorgd de vragenlijst zodat deze kan vergelijken worden met de aangeboden
enquête van GO! Ouders.

Pedagogische projecten




Preventief pestbeleid
o Positieve evaluatie van het preventief pestbeleid
- Zowel leerkrachten als leerlingen hadden nood aan structuur
- Rustigere speeltijden
o Wieltjes dag is een groot succes, maar om ongelukken te vermijden wordt dit niet
langer toegelaten in de nabewaking
Mediawijsheid voor ouders
o Nagaan welke cursussen vanuit Aartselaar (kunnen) gegeven worden
(GO! Ouders / Klasse / Bond / OCMW / …)
o Gebruikmaken van de nieuwsbrief om ouders beetje bij beetje mediawijsheid bij te
brengen
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3. Opvolging activiteiten
Datum
5/10

11/10

13/11

15/2
20/2

23/3
18/4
5/6

29/6

30/06

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 – organisatie starten overleg 6/6
Betrokkenheid van de leerkrachten bij de consumptie
Thema: Magie
Goochelaar: Kobe – Katleen probeert contact te leggen via Geert
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
Opendeurdag
Evaluatie naar volgende opendeurdag:
 Quiz: zoektocht doorheen de klassen
 1ste en 2de leerjaar enkel
 Klassen meer aankleden met schriften, boeken, uitstappen,…
 Ophaal wafeltjes tijdens opendeurdag om meer bezoekers te lokken
Wat is het verschil met open klas dag als je de klassen toegankelijk maakt tijdens de
opendeurdag?
Buitenspeeldag - taartenverkoop
Openklasdag
Geen
Schoolfeest
Oproepen helpers via Facebook:
 Opzetten en afbraak tent
 Begeleiding oudjes do 2/06
Uitwuif 6de leerjaar
Geen speech door voorzitter OC (enkel bij uitwuif van OC-leden).
Concept van alle speeches herbekijken naar 2017
Afzwaai 3de kleuterklas
Naar komende jaren toe bekijken hoe de andere kleuterjaren betrokken kunnen
worden
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4. Vragen en opmerkingen van ouders
Actie- en op te volgen punten
Schoolreis OK&L1
2de & 3de kleuterklas (=OK) én 1ste leerjaar gaan samen op schoolreis naar speelstad;
Bedenking: Zijn kinderen speelstad niet beu na 3 jaar? Voelt het 1ste leerjaar zich niet te oud?
Antwoord: enkel positieve reacties zowel van leerkrachten als de kinderen
Bekendmaking klassengroepen 2016-2017
Bij het laatste oudercontact wordt enkel de nieuwe leerkracht gecommuniceerd;
Bedenking: om open communicatie te stimuleren, en de kinderen zo goed mogelijk te kunnen
begeleiden wordt gevraagd de volledige nieuwe klassengroepen naar ieder ouder te
communiceren
Antwoord: de vraag wordt opgenomen in de volgende personeelsvergadering
Communicatie schoolteam
Verschillende wijzigingen binnen het schoolteam worden niet telkens tijdig gecommuniceerd
Bedenking: veranderingen creëren vragen bij ouders. Is het mogelijk het OC steeds in te lichten bij
wijzigingen zodat zij kan functioneren als buffer om eerste vragen van ouders mee op te vangen
Antwoord: de directie beaamd dat afgelopen schooljaar wegens omstandigheden (ziektes van
leerkrachten) veel veranderingen heeft gekend. Men tracht dit zo goed mogelijk te communiceren
met de ouders. In de toekomst zal ook het OC zo veel mogelijk op de hoogte gebracht worden.
Smartschool communicatie
OC wil benadrukken dat cruciale informatie steeds gecommuniceerd moet worden persoonlijk aan
de ouders per brief (papier of smartschool). Facebook of de website zijn hier niet de correcte
communicatie.
Anderzijds licht de directie de complexiteit toe om correct te communiceren alle ouders. Een zeer
groot aandeel van de ouders vraagt nog steeds communicatie per brief ipv smartschool. Toch
doet de directie er alles aan communicatie steeds gelijktijdig aan beide groepen van ouders te
bezorgen. Snel even wat communicatie doorsturen via smartschool is dus niet hoe het praktisch
werkt.
Betrokkenheid ouders
In het eerste leerjaar werd dit schooljaar geen gebruik gemaakt van leesouder. Ook communicatie
mbt zwemouders is niet steeds duidelijk.
Verder opvolgen naar 2016-2017
Suggestie-box
Idee wordt geopperd om een suggestie-box uit te werken voor ideeën van ouders;
Het OC zal bekijken hoe dit verder uit te werken
Nationale verkeerstest 5de leerjaar
De bedenking wordt gemaakt of men naast het veelvuldig oefenen op de computer ook
daadwerkelijk de straat is op gegaan om te oefenen in de praktijk, of een oefen parcours op de
speelplaats.
Waarom ook niet de volledige school betrekken met een verkeersweek?
Kinderboekenjury
Het initiatief om de kinderboekenjury binnen de school te organiseren wordt toegejuicht. Echter
was de opvolging en de bespreking niet steeds zoals gehoopt.
De feedback wordt opgenomen om in de werkgroep te bespreken.
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5. Mededeling
Ouder Comité
Geen

VROBA
Oproep helpende handen schoolfeest: zie e-mail Patci

Leerkrachten
Geen

Directie
- met dank aan het hoge aantal getelde kleuters op 1/feb kon de school een extra kleuterjuf
aanstellen; men heeft geopteerd om voor de jongste kleuters een apart instap klasje te voorzien
onder leiding van Juf Veronique
- om de continuïteit te bewaren in het eerste leerjaar blijft juf Eline aangesteld als juf ook na
terugkomst van Juf Tiny
- juf Tiny zou de rol opnemen als zorgjuf voor de eerste graad. Maar wegens afwezigheid van Juf
Eefje in het 5de leerjaar zal Juf Tiny deze klas op zich nemen tot einde schooljaar
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