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1/Werking ouderraad
Samenstelling en werking zijn in orde.
Decretaal: indien 10% van de ouders een ouderraad wensen, moet deze ingevoerd
worden.
2 jaar geleden is er een rondvraag geweest, het resultaat was positief.
Belangrijk dat een juiste verhouding wordt gerespecteerd (cfr afdeling)
Enkel ouders kunnen zetelen in de ouderraad, geen leerkrachten die ook ouder zijn
De directeur kan uitgenodigd worden (advies, zaken die moeten meegedeeld worden,
schoolraad)
Functie:
*zaken die bij ouders leven, groeperen en naar voor brengen
*mening vormen mbt standpunten of vragen van schoolraad
*vertegenwoordiger van iedere afdeling zetelt in de schoolraad
Noot: Wim Van Poecke wordt vervangen door Ilse Matthys (door afdelingswissel
kinderen)
Eind volgend schooljaar nieuwe verkiezingen

2/Turn T-shirts
Logo van school is veranderd, nieuwe t-shirts worden ingevoerd
Advies?
Nieuwe look die meer in het oog springt, bij loopwedstrijden ed
Kleur: geel (opvallender, vrolijker, past bij short)
Kostprijs mag stijgen tot 10 à 12 euro, kiezen voor degelijkheid en absorptie van zweet
Nog een overgangsregeling van 2 jaar zodat mensen die net een nieuwe hebben
aangekocht of kinderen hebben die slechts nog 1.5j te gaan hebben niet verplicht
worden om een nieuwe aan te kopen.
De T-shirts zullen dit schooljaar nog aangeboden worden.
3/Maximum factuur
De maximum factuur stijgt, vooral bij de kleuter was er nood aan meer ademruimte om
een degelijk aanbod te kunnen doen, in maart volgt nog een nieuwe indexering. Deze zal
vanaf dan jaarlijks doorgaan.
kleuter vroeger 20 euro
nu:
peuter en eerste kleuterklas 25 euro,
2de kleuterklas 35 euro,
3de kleuterklas 40 euro
Lager onderwijs
Vroeger 60 euro nu 65 euro
De meerdaagse uitstap voor LO is verhoogd naar 390 euro
4/Boerderijklassen
3-daagse naar 4kantshoeve, prijsstijging naar 87 euro (67 euro voor eten en logement
en 20 euro voor educatieve activiteiten)
Stijging komt voort uit strengere eisen, stijging van algemene kosten en daling van de
vraag.

5/ Zee- bosklassen
De vraag werd herhaald om zowel bos als zeeklassen terug te laten plaats vinden, door
eventueel goedkopere en minder luxueuze verblijfplaatsen te zoeken.
De grote kosten zijn vooral bus en de educatieve activiteiten, een andere locatie zou de
prijs te weinig drukken. Wegens de maximum factuur is er maar één klasse mogelijk en
wordt er gekozen voor zeeklassen (cfr. busverplaatsingen)
6/ Graadklassen ko
De organisatie verloopt niet ideaal, het doorschuifsysteem, de wisselende leerkrachten
en klasgroepjes zorgen voor te veel onduidelijkheid en onvoorspelbaarheid bij de
kleuters.
Probleem is ontstaan uit keuze om te werken met kleinere groepjes en te willen werken
met eerlijke verdeling van uren over de verschillende afdelingen. Dit jaar wordt het niet
meer aangepast maar de bedenkingen worden zeker in acht genomen bij de verdeling van
de klasjes volgend jaar. Het idee van graadklassen blijft behouden maar er wordt
gekozen voor een vaste klasgroep.
7/ Studie Kloosterstraat
Verloopt erg wisselend en naar einde toe vaak chaotisch;
Oorspronkelijke bedoeling:
1-2-3 leerjaar studie in eetzaal, eerst huiswerk daarna stil bezighouden met tekeningen
strip,..
4-5-6 leerjaar studie in de godsdienstklas apart van 16u20 tot 17u20 daarna sluiten zij
aan in de eetzaal. Studeren, een boek lezen maar kunnen niet spelen tijdens dit uur.
Juf voor 4-5-6 is weggevallen en momenteel nog geen vervanging, groep zit samen en is
bij gevolg erg groot. Vacature staat open maar wordt moeilijk ingevuld door
voorwaarden.
Vrijwilligersstatuut 15euro/uur, max 1200 euro om bij te verdienen per jaar
Leerkrachten springen bij in geval van nood maar hier kan/mag niet vanuit gegaan
worden.
Voorstellen
werken met kleiner groepen 1-2 lj, 3-4 lj, 5-6 lj aantrekkelijker en meer te overzien
voor vrijwilligers

werken naar zelfstandigheid voor 5de en 6de leerjaar, stappenplan om alleen te werken?
reclame uithangen aan school
8/ Organisatie laatste schooldag
Vroegere traditie werd vorig jaar bruusk gestopt, plots geen mogelijkheid meer om
persoonlijk (privé in de klas) afscheid te nemen van de leerkracht en deze te bedanken.
Kinderen moesten op school blijven tot 11u45 en konden niet vroeger mee naar huis
genomen worden.
Een ronddolen en weinig gestructureerd gegeven.
Kadering
Officieel kunnen de kinderen pas om 11u45 de school verlaten anders onwettig afwezig.
Hier wordt niet aan gewijzigd. Oudercontact kan doorgaan in de nm of er kunnen
momenten voorzien worden voordien.
Voorstellen
Rommelmarkt indien mogelijk behouden (iets waar kinderen al jaren naar uitkijken).
Klas of schoolactiviteit voorzien zodat het iets samenhangend wordt en geen los
ronddolen. Bv van 8u35 tot 10u45;
Daarna markt en mogelijkheid voor ouders om afscheid te nemen, wat inkleden en
gezellig maken door bvb een bar te voorzien vanuit ouderwerkgroep.
Oudercontact in nm krijgt geen bijval.
9/ Geschenk laatste schooldag
Vroeger kreeg ieder kind de laatste schooldag een attentie, sinds vorige jaar zijn het
enkel de kinderen van de 3de kleuterklas en het 6de leerjaar die een afscheidsgeschenk
krijgen;
Keuze vanuit de school om een mooier en waardevol geschenk aan te kopen voor de
laatste jaar ko en LO ipv kleinere attenties.
10/ Opdrachten leerkrachten
Vraag aan directeur om te vragen aan de leerkrachten om tijdig opdrachten aan te
kondigen, zeker als er speciale middelen bij nodig zijn zoals krant ed. ouders hebben
niet altijd tijd en mogelijkheid om dit ’s avonds nog te organiseren.

Er wordt vaak van uit gegaan dat kinderen beschikken over PC, printer ed, dit is niet
voor alle gezinnen een evidentie.
11/ Nieuwe datum
Dindag 24 april 2012

