VERSLAG BESTUURSVERGADERING OUDERCOMITÉ
21 NOVEMBER 2016 OM 20 UUR TOT 22 UUR - LERAARSLOKAAL
Aanwezigheidslijst:
Aanwezigen:
Valerie, Vanya, Veerle DM, Sara, Katleen, Bart (D)
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
juf Tinne, juf Eline, juf Jolien
(D) Directie - (L) Leerkracht

Besproken Agenda Punten:

Agenda
punten
1
2
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Onderwerpen
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag 24/10 aangepast nav opmerkingen alsook verslag van 19/09.
Organisatie OC
 Verwelkoming mama van Hamza en Ebubekr-Siddik
 Gecontacteerd. Echter niet aanwezig
 Onderscheid actief (vergaderend) lid en ondersteunend lid
 Lijst aanleggen met ouders die ondersteund zijn zoals Christophe,
Veerle, Steven,…
 Google-account: (oud)ledenlijst, verslagen, draaiboeken, kalender
 Drop box, base camp,…
Projecten



Welbevinden ouders
o Bespreken resultaten enquête
o Enkele belangrijke punten uitgelicht door de school:
 Mijn kind krijgt huiswerk:
 visie nog te bepalen;
 het mag geen verlenging zijn van de les;
 eerder ter voorbereiding
 Schoolkosten:
 bij wie terecht betalingen;
 opgenomen in de nieuwsbrief
 Inrichting van de eetzaal:
 onaangenaam;
 opgelost door te eten in de klas zelf
 Mijn bezoek op terrein:
 vind ik mijn weg op het terrein;
 waar wat is, is niet duidelijk;
 6de leerjaar gaat meedenken over de
bewegwijzering;
 hoe kan het beter aangeduid worden
 Talentontwikkeling:
 volgend schooljaar wordt hieraan gewerkt hoe
maximaal ontplooien
 Hygiëne van de school:
 nieuwe poetsdame in kleuterblok;
 poetsschema; wat wordt verwacht van de
leerkrachten;
 leerlingen brigade;
 regelmatig poetsen van de toiletten
o Enkele belangrijke punten uitgelicht door het OC:
 FaceBook:
 ten opzichte van de school website, wordt de
facebook niet veel gebruikt als communicatie
middel;
 Verlaten van de school:
 1,2 met eigen klas; 3,4 als ook 5,6 in een rij naar de
poort;
 fietsen dienen over te steken aan de oversteek
plaats, er is geen oversteekplaats aan de
fietsenstalling;
 eventueel opnemen in het krantje
 Tevredenheid voor- en naschoolse opvang:
 verandering kan maar alles heeft een prijskaartje;
bij het afschaffen van PWA’ers zal de gemeente het
overnemen, ruimte kan beschikbaar gesteld worden;
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 niet geregistreerde opvang;
 Groen op school: OC iets rond organiseren?
o Enquête meedelen in het krantje; met wat gaan we aan de slag; wat
hebben we geleerd uit de enquête
 Bosgroep Antwerpen Zuid
o Afspraak vrijdag 25nov – Namiddag
o Verwacht wordt een update te versturen
Opvolging activiteiten
 Dag van de leerkracht (wo 5/10)
o Liever op een vrijdag dan een woensdag, tekort
 Boekenbeurs (zo 9/10)
o Plus-punten:
 Leerkrachten vonden dat er te weinig te doen was voor de
leerlingen; Leerkrachten gaan mee werken om de
activiteiten uit te werken;
 Ouders vonden dat er veel betrokkenheid was van de
leerkrachten
 Ontbijt in combinatie met boekenbeurs werkte goed
o Min-punten
 Halal hotdogs waren niet aanwezig
 Catering wordt niet verzorgd door de school; voorstel om
het door te geven aan de vriendenkring om deze te
bestellen, te voorzien
 Fluo-wandeling (vr 18/11)
o Halal hotdogs waren aanwezig
o Chocomelk was te snel op
o Melden in het krantje om meer bekendheid te maken
o Juf Tinne maakt een evaluatie
o Indien hulp nodig, OC staat klaar!
 Voorleesweek (ma 21/11- vr 25/11)
o Voorleesweek werd niet vermeld in het krantje
o Opstellen draaiboek naar volgend jaar
o Opnemen in schoolkalender: Bart zorgt er voor
o Evaluatie na dag 1: 3de graad – starten voor de les begint
 Kerstmarkt (vr 16/12)
o Eerste koor om 16u45 en 18u45; er tussen kerstfuif voor alle
kinderen;
o Markt is geopend tot 20u, verkoop kerstcadeau tot 19u30;
leerkrachten helpen mee met afbraak;
o Navragen Vroba welke helpende hand nodig zijn van het OC;
indien te kort kan het OC ook een oproep doen op facebook
o Opbrengst van de kerstmarkt? Wat gebeurt hiermee?
Communicatie voor ouders?
Vragen en opmerkingen van ouders

 Nieuwe aanpak lessen in de klas
o Naar aanleiding van een scholing gevolgd door de leerkrachten
van het 5de leerjaar
o Wijziging klas opstelling
o Instructies worden in kring gegeven zonder materiaal, zonder
afleiding
o Opdrachten worden vrij uitgevoerd behalve 1ste leerjaar worden de
opdrachten uitgevoerd aan de schoolbank voor de schrijfhouding;
opdrachten vloeien over in elkaar, kinderen bepalen hun eigen
tempo om opdrachten uit te voeren
o Bevordering zelfstandigheid; communicatie; discussies
o Mini juf / mini meester
o Toelichting/ Communiceren naar de ouders van de nieuwe aanpak
lessen in de klas
o Onder evaluatie; afspraken dienen na evaluatie sowieso gemaakt te
worden
 Leesouders (opnieuw in 2de leerjaar!)
o Nieuwe oproep geplaatst – Aanvang begin december
o Ook in het 1ste leerjaar wordt dit weer overwogen
o Technisch lezen
 Schoolfotograaf
o Nieuwe schoolfotograaf
 Bib 3de kleurterklas: Waarom kan de oplossing niet toegepast worden als die van
het 1ste leerjaar. 3de kleuterklas hebben een boekenpakket die ouders kunnen
ontlenen.
Leerkracht Islam: Ouders merken op dat de leerkracht vaak afwezig is geweest.
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 Begeleiding toegangsweg naar de speelplaats tijdens de regen zodat
kinderen niet door de plassen lopen
 Sinterklaas – Pietenpact
o Nadruk ligt op de beleving van de kinderen
Mededelingen
 Leerkrachten
 Directie

Volgende vergaderingen:
Vergaderdata: 13/02, 24/04, 12/06
Locatie: Leraarslokaal
Tijdstip: 20h tot 22h
Overlegdata: te bepalen  doodle

