Verslag Bestuursvergadering
VROBA Oudercomité
Dinsdag 20 maart 2018 om 20 uur tot 22 uur - leraarslokaal
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigde leerkrachten :

Bart (Directie), Fousia, Veerle
Annelies, Inge, Jan, Sharon, Stéphanie, Sylvia, Sylvie,
Vanessa (Directie), Vicky
An, Diny, Dorien, Jolien, Nicky, Sarah, Veronique

Verslag opgemaakt door: Veerle
------Vergadering begint om 20u10
------Agendapunten:
1. Organisatie OC
1.1. Verslag 20180130 ter goedkeuring
Er kwamen geen opmerkingen. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
2. Activiteiten
2.1. Evaluatie - Taal in the picture (12-03-2018 t/m 16-03-2018)
We mogen toch stellen dat de week bij onze kleuters zeer geslaagd was en dat er genoeg
mama’s en papa’s zich kandidaat hebben gesteld om hun moedertaal te komen
voorstellen. Leuke eigen inbreng hoe hun taal over te brengen naar onze kleuters toe. Er
waren zelfs heel wat goede voorbereidingen. Juf. Dorien en juf. Veronique merken op
dat voor sommige kleuters het beter was geweest om elke klas apart te nemen. Zijzelf
vonden het een toffe leerrijke activiteit.
Donderdag was het de beurt aan ons lager, dit was een heus taalbad. Onze
internationale markt was zeer leerrijk. Ook hier hadden we vele papa’s en mama’s die
zich hiervoor wilden engageren. Ook van buiten onze school kwamen 3 personen die
door OC-lid Sylvie werden gevraagd en hebben hier positief op gereageerd. Dit hielp ons
heel erg om talen Duits/Afrikaans/Engels voor te stellen aan onze leerlingen. De reacties
van de juffen waren zeer positief. Juf. Jolien gaf aan dat één van haar leerlingen meer is
opengebloeid is, want zeer mooi is om te zien.
Er kwamen in het algemeen alleen maar leuke, enthousiaste reacties. Er waren zelfs een
paar leerlingen die vroegen om dit volgende weken/dagen nog eens te doen.

Een werkpuntje van het oudercomité naar de directie/leerkrachten toe is zeker één week
op voorhand de indeling doorgeven, zodanig dat onze leerkrachten dit hebben om
tijdens hun planning van de week rekening mee te kunnen houden en niet bepaalde
items te hoeven schrappen of uitstellen.
Besluit: Taal in de picture was een succes zowel bij onze kleuters als bij het lager.
3. Vragen en/of opmerkingen van ouders
3.1. Suggestie: muziek om 8u30 bij onze kleuters alsook bij het lager is dit mogelijk? Op
een specifieke dag in de week bv. elke dinsdag of woensdag.
De leerkrachten lager vertellen dat dit reeds gebeurd op school, maar niet ’s morgens
maar tijdens de middagpauze.
De kleuterjuffen zeggen dat dit geen oplossing zou zijn omdat in deze periode de kleuters
moe zijn, maar ze gaan samen met hun allen kijken wat hier kan uitgewerkt worden om
de sfeer nog aangenamer te maken voor onze allerkleinsten.
3.2. Hoe is het met?
- schoolpoort kleuters
Momenteel is het iets beter omdat de oudste kleuters eerst buitenkomen, maar er zijn
nog momenten dat het heel erg eng is voor onze kleuters om door de schoolpoort naar
hun ouders te geraken omdat vele ouders blijven staan aan de schoolpoort. De juffen en
directie werken verder om deze situatie beter te maken. Wordt vervolgd!
- opvang tijdens stakingsmomenten
Hierop kwamen goede reacties aangezien er een goede communicatie was naar onze
ouders toe en zij goed geïnformeerd waren.
- CERA indiening
Juf. Els en directeur Bart gaan verder aan dit dossier werken. Wordt vervolgd.
4. Mededelingen
4.1. Gratis voorleessoftware vanaf 15 november 2017
De Vlaamse Regering keurde op 13/10/2017 een nieuw programma voor leerlingen met
lees beperkingen. Dit maakt mogelijk dat deze leerlingen in basis en secundair onderwijs
recht hebben om gratis voorleessoftware te gebruiken. De school of de ouders zullen de
leerling kunnen registreren op de website www.leesvoor.vlaanderen. Er zal bij de
aanmelding al een keuze kunnen gemaakt worden uit diverse softwarepakketten. De

leerling krijgt een gratis jaarabonnement en dus geen koop licentie. Elk schooljaar moet
het abonnement vernieuwd worden. De doelgroep is ruimer dan leerlingen met dyslexie
of een leerstoornis. Daarom spreken we over ‘voorleessoftware’ en niet over
dyslexiesoftware.
De leerkrachten gaan bekijken of dit aan hun lessen kan gekoppeld worden.
4.2. Als kleine kindjes groot worden
Hoe ga je om met gamen online en wat doe je het best. Deze powerpoint kan bevraagd
worden aan de directie. Is een goede informatiebron en kan nuttig zijn om onze ouders
van de oudere leerlingen goed te informeren, mochten hierover vragen gesteld worden.
4.3. Meertalig communiceren met ouders met vertaalfiches
https://www.klasse.be/4472/meertalig-communiceren-met-ouders-met-vertaalfiches/.
Handige tool om tijdens het oudercontact goed alles verstaanbaar te maken naar onze
anderstalige ouders toe. Wordt bekeken door de leerkrachten, die het nodig achten.
Louter informatief.
4.4. Dyslexie? ‘Beter voorkomen dan genezen’
Op zeer jonge leeftijd kan je herkennen dat een kind richting automatiseringsproblemen
gaat. Halverwege het 1e leerjaar kan het al duidelijk zijn dat de taalontwikkeling van een
kind trager, moeilijker, anders verloopt. Hoe kan je dit herkennen?
- letters/ cijfers wisselen (b/d – 26/62)
- fonetisch schrijven
- lezen: raden, geen tekstbegrip, blijven hakken-en-plakken
- slordig schrijven
- concentratieproblemen
- …
Uiteraard ontwikkelt elk kind anders, op zijn/ haar eigen tempo. Maar als je weinig of geen
evolutie ziet grijp dan in.
Wanneer u deze lezing graag wilt organiseren op de school van uw zoon of dochter (via de
ouderraad) laat het ons weten!
Contactgegevens: info@neurovisueelcentrum.be of 0491 360 767
Website: www.neurovisueelcentrum.be
Is ter info -> mochten er ouders interesse hebben rond dyslexie.

5. Rondvraag
5.1. Volgend schooljaar
Voorleesweek wordt heel erg gesmaad door onze lezertjes en wordt volgend schooljaar
weer uitgewerkt. De leerkrachten stellen voor om in het lager 15 minuten te lezen, niet
langer anders is de aandacht weg! De voorleesboeken wordt gekozen door de
juf/meester. Zo wordt het boek uitgelezen in de klas mocht deze niet uitgelezen zijn
tijdens de voorleesweek. De voorleesweek loopt samen met de leesboek kinderjury en
daardoor kunnen we sommige titels die worden voorgesteld niet ontlenen aangezien zij
bij de kinderjury zijn. Om dit probleem te voorkomen, geeft het oudercomité aan dat dit
wel een oplossing is en dat we ook zo zeker zijn dat elk boek gepast is per leeftijd per
klas.
De kans om het boek in te lezen is dan ook mogelijk wat een vraag was van sommige
(groot)ouders.
Bij onze kleuters zijn de juffen ook geneigd om de boeken zelf te kiezen aangezien zij
enorm veel ervaring hebben wat niet en wel bij de leefwereld van onze kleuters grenst
en wat mogelijk is om iedere kleuter te boeien.
Het oudercomité kan zich helemaal vinden bij al deze informatie die onze leerkrachten
hebben gegeven. Gaan we zeker opnemen om de volgende voorleesweek weer een
succes van te maken.
5.2. Verschillende culturen
Fousia geeft aan dat het een leuk idee zou zijn om de verschillende keuken en
eetgewoontes aan onze leerlingen voor te stellen. Gerechten van verschillende culturen
wordt in het achterhoofd gehouden om volgend schooljaar verder uit te werken.
Ook geeft Fousia aan dat dit ook tijdens andere activiteiten zoals boekenbeurs,
schoolfeest of anderen kan gedaan worden om zo voor een speciaal doel geld in te
zamelen voor onze school.
Dit is momenteel niet mogelijk op dit schoolfeest, maar wordt zeker niet vergeten en we
komen hier nog verder op terug.

------Vergadering eindigt om 21u05
------Volgende vergadering is op 19/06/2018.

