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1/Wat is de functie van de ouderraad : meer uitleg door directeur.
De ouderraad wordt dit schooljaar opnieuw samengesteld omdat we dit schooljaar
gestart zijn met ouderwerkgroepen per afdeling. De ouderwerkgroepen engageren zich
voor de organisatie van activiteiten voor en door de leerlingen en de ouders van een
afdeling.
Daarnaast wil de school luisteren naar de mening van de ouders en dit kan in de
ouderraad.

Om de mening van een grote groep ouders te bereiken, willen we graag

mensen die actief zijn in de ouderwerkgroepen aantrekken om ook in de ouderraad mee
te denken. Als er ouders zijn die bemerkingen of suggesties hebben, kunnen die dan ook
doorverwezen

worden

naar

de

ouder(s)

die

in

de

ouderraad

zetelen.

De

ouderwerkgroepen kunnen zich dan focussen op de verschillende activiteiten die ze
organiseren.
We werken in de ouderraad met een vaste groep ouders, maar ook andere ouders kunnen
indien zij het nodig achten een ouderraad bijwonen (na contact met een vast lid van de
ouderraad).
In de ouderraad zetelen ook ouders die naar de schoolraad afgevaardigd worden. De
schoolraad

is

een

officieel

overlegorgaan

tussen

ouders,

leerkrachten,

lokale

gemeenschap en schoolbestuur. Deze afgevaardigde ouders nemen de onderwerpen die
op de ouderraad besproken worden mee naar de schoolraad.
2/Vragen vanuit de verschillende afdelingen :
1. Omwille van de maximumfactuur valt de bosklas weg en zijn er minder uitstappen
mogelijk voor de leerlingen van kleuterklassen en lagere school. De ouders vinden
dit erg jammer. Zouden we door het verkopen van bvb wijn, koeken, … geld

kunnen ophalen om deze activiteiten mee te helpen financieren zodat ze toch nog
zouden kunnen doorgaan?
Wettelijk vastgelegd: er is 360 euro voorzien voor activiteiten met inslapen
gespreid over de 6 jaar, in Kloosterstraat en Bergwegel is er de boerderijklas en
de zeeklas, in Lemberge zal er om de 3 jaar een meerdaagse met de volledige
school doorgaan. Er is dan nog 60 euro per jaar voor andere activiteiten. Dit geld
is niet overdraagbaar naar een volgend jaar.
Bij de kleuters is er nog enkel (als betalende activiteit): schoolreis, theater en
sportdag voornamelijk omdat vervoer van de kleuters enorm duur is.
Er is wel begrip voor de gewijzigde situatie omwille van de kostprijs.

Men

opperde ook om liever één week zeeklas te hebben, dan 2x een driedaagse naar
zee én naar bos.
2. Onveilige verkeerssituatie op de drie afdelingen. Er is initiatief genomen door
Anne-Rose Gustin om dit samen met de politie op te nemen. De ouderraad vraagt
om de vragen van de drie afdelingen te bespreken.
Op de Bergwegel wordt veel te snel gereden. Vooral aan het kruispunt met de
Keibergweg is de situatie gevaarlijk. Veel kinderen worden daar over het
zebrapad overgestoken en fietsen dan op het voetpad (bij de voetgangers) omdat
op dat stuk op de rijweg rijden als te gevaarlijk wordt ervaren. Er is geen
fietsstrook of fietspad.
Aan de Kloosterstraat moeten de geparkeerde auto’s over het voetpad om op de
rijweg te komen.
3. De GSM-mast aan het Atheneum Potaardeberg. Er zou een verzwaring van de
mast gebeuren. Ouders maken zich zorgen over de eventuele schadelijke
gevolgen van een mast zo dicht bij de basisschool. Ouders zouden graag correct
geïnformeerd worden en indien de risico’s nog niet gekend is het misschien
voorzichtig om een zware mast niet toe te laten dicht bij een school.
Er zijn plannen om een sprekersavond te organiseren die handelt over schade van
straling door GSM-gebruik en GSM-mast. De directeur houdt ons op de hoogte.
4. Vraag naar een pestbeleid op school. Er wordt verteld dat er vorig jaar kinderen
uit de Bergwegel zijn weggegaan omwille van pesten. Ouders hebben de indruk
dat de pesters niet worden aangepakt. Twee jaar geleden was er reeds een
voorstel om jaarlijks een themaweek te doen rond pesten. Is daar iets mee
gebeurd? Kan het CLB ingeschakeld worden om preventie en beleid te helpen
organiseren?
Is er een pestbeleid : neen. De ouders vragen de school om hier aan te werken.
De directeur meent dat het misschien niet haalbaar is om dit jaar dit thema
groots te behandelen aangezien de werkpunten al vastliggen. Ze informeert wel
of er zaken uit het verleden hernomen kunnen worden of vanuit de klaswerking

opgenomen kunnen worden. Ze wil het wel met het team overleggen om het dan
eventueel in te plannen voor volgend jaar.
Ouders vragen om een sprekersavond te organiseren voor de ouders. De
Kloosterstraat ouderwerkgroep zou in februari of maart een avond organiseren
rond “Zelfvertrouwen stimuleren.” Ook ouders van andere afdelingen zullen
worden uitgenodigd.
5. ICT : is er een ICT-plan? Er is een ICT-coördinator en er wordt dit jaar een
beleid uitgewerkt rond de implementatie van de computers bij het bereiken van
leerplandoelen. Vb. inoefenen van leerstof spelling, bronnen opzoeken, …
Computervaardigheden is geen les op zich, dit zal aangeleerd worden tijdens het
gebruik indien onvoldoende gekend.
Materieel : er zal een computerklas komen in de Kloosterstraat. In de Bergwegel
zal in elke klas een extra computer komen maar door ruimtegebrek is het niet
mogelijk een computerklas in te richten.
6. Reactie van ouders op de brieven die met de kinderen meegegeven worden om
typelessen te volgen. Vraag of leren typen niet kan geïntegreerd worden in de
lessen of aangeboden worden na de schooluren of over de middag op de school
zelf. Directeur zal dit bekijken.

Volgende vergadering op 7/2/2012 om 20u in de Kloosterstraat.

	
  

