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1/Werking ouderraad
Doel:
vragen stellen, advies formuleren,… voor schoolraad,
terugkoppeling van de standpunten die geformuleerd werden op de schoolraad,
info doorstroom van ouders met vragen naar werking, beleid,…
gevoel leeft dat de terugkoppeling van de info naar de ouders niet altijd even vlot verloopt +
weinig vragen die doorkomen
Hoe aanpakken?
Bergwegel krijgt grote respons op algemene vergadering
Kloosterstraat zal nog eens aankondingen in de nieuwsbrief wie de leden zijn van de
ouderraad zodat het duidelijk is voor de ouders bij wie ze terecht kunnen.
Verslagen kunnen op de website teruggevonden worden

2/ Speelplaatsbeleid en zorgbeleid
Veel problemen ontstaan op de speelplaats, ruzie, pesten,…
Er is over nagedacht hoe dit kan aangepakt worden, gaan observeren in een aantal scholen
in Gent en gekozen voor de no-blame methode.
Op de speelplaats gelden nu 4 regels die in een aantrekkelijk jasje zijn gegoten via een
gedicht. Alle kinderen kennen dit reeds. Belangrijk is de eenvoud en de werkbaarheid. Vaste
plaats voor materiaal, gelijke regels,… Zeker op grotere afdeling is dit noodzakelijk waar
meer dan 30 mensen de opvang verzorgen.
Alles is uitgeschreven zodat een gelijke aanpak mogelijk is.
Maandelijks zal men samenkomen met alle medewerkers om het systeem te evalueren en
eventueel bij te sturen waar nodig.

Daarnaast start een opvolgsysteem, wanneer er zaken gebeuren op de speelplaats die niet
kunnen, wordt het gemeld aan de klasleerkracht en de zorgleerkracht.
Zijn er meerdere opmerkingen op een week, dan start het kind met een kaart met positieve
formuleringen. Deze moet de kaart geven aan de toezichthouder. Voordeel is dat zij weten
wie extra in het oog moet gehouden worden. Wanneer een kind zo’n kaart ontvangt, wordt
de ouder op de hoogte gesteld.
Tevens starten een aantal leerkrachten en de directeur met een cursus volgens de no-blame
methode. Later kan dit uitgebreid worden naar het volledige lerarenkorps.
Anneke Mathijs en Sophie Lejeune zijn dit schooljaar gestart als beleid ondersteuners.
Anneke Mathijs doet dit parttime voor 2de tot 6de leerjaar, Sophie Lejeune doet het parttime
voor kleuters en 1ste leerjaar.
Zij ondersteunen mee het project maar zoeken ook naar didactische en andere
ondersteuning voor leerkracht met zorgjongeren in de klas. Het is de bedoeling van
handvatten aan te reiken.
Bij eventuele problemen kan men steeds contact opnemen met de zorgcoördinatoren
Voor kleuters + 1ste leerjaar: juf Sophie

09/230.07.54 (tijdens schooluren)

Voor 2de tot 6de leerjaar:

09/210.35.70 (ma., di. en vr.)

juf Brenda

3/ Inschrijvingen
Vanaf heden wordt er gewerkt met een maximum aantal leerlingen
24lln / leerjaar voor Bergwegel en Kloosterstraat en 10lln/ leerjaar voor Lemberge
De inschrijvingen starten vanaf 4/03/2013, deze datum is hetzelfde voor alle scholen van
Merelbeke. Het aantal vrije plaatsen zal te zien zijn op de website van de school. Eens
ingeschreven is je plaats verzekerd. Kinderen die een tussenstap in een brugklas nemen
kunnen zonder probleem terugkeren ook voor zittenblijvers zijn er geen problemen en wordt
het aantal overschreden. Dit alles onder het principe: ingeschreven = ingeschreven!
Na de herfstvakantie zullen de ouders bevraagd worden voor eventuele interesse, via deze
weg kan men zich al een beeld vormen van de vrije plaatsen.
•

Inschrijvingsperiodes
•

Voorrangsgroep 1: leerlingen die tot dezelfde leefeenheid behoren als een
reeds ingeschreven leerling (brussen): vanaf maandag 4 maart 2013 om 9u
tot en met vrijdag 22 maart 2013 tijdens de schooluren.

•

Voorrangsgroep 2: kinderen van personeelsleden van de school: vanaf
maandag 25 maart 2013 om 9u tot en met vrijdag 19 april 2013 tijdens de
schooluren.

•

Inschrijvingen voor de kinderen die niet tot een voorrangsgroep behoren:
vanaf maandag 22 april 2013 om 9u tijdens de schooluren.

4/ Schoolroutekaart
= kaart waar alle scholen van Merelbeke zullen op aangeduid zijn met extra oog voor
verkeersveiligheid (fietspaden)
Warme oproep aan alle geïnteresseerden bvb OWG, ouderraad, leerkrachten en leerlingen,
ouders,… om gevaarlijke verkeerspunten in kaart te brengen. Er worden I-Phones ter
beschikking gesteld (leeraspect). Via deze weg willen ze een groter draagvlak creëren en
ouders betrekken bij de keuze van gevaarlijke punten.
Startvergadering met alle scholen olv jeugdconsulent. Het is de bedoeling om een selectie
van die foto’s in te geven op het web. Begeleiding door een webmaster van de provincie.
Ieder kind ontvangt later zo’n kaart. Wordt gefinancierd door provincie en gemeente.
Verkennende vergadering heeft plaats op 7/11.
Aankondiging en oproep gebeurt via schoolwebsite en de infokast aan school.
Vraag vanuit de ouderraad :”Is een digitale versie niet voldoende?”

5/ Vervangingen afwezigen op ouderraad
Het is mogelijk om een vervanger te sturen naar de ouderraad, tevens staat het open voor
andere geïnteresseerden of mensen die graag een expliciete vraag willen stellen.

6/ Communicatie verschuiving tussen de afdeling
Einde van vorig schooljaar had er een grote verschuiving plaats tussen de verschillende
afdelingen. Los van de inhoud van de boodschap waren er vragen bij de manier waarop dit
werd meegedeeld. Mevrouw de directeur neemt dit mee als aandachtspunt bij volgende
beslissingen.

7/ Schoolraad- ouderraad vervanging leden?
Leden van de schoolraad moeten herverkozen worden.
Ouderraad is vrijblijvender, toch is het belangrijk dat er voldoende instroom is.
Nagaan of er mensen met kinderen in KO geïnteresseerd zijn.

8/GSM-mast

Bezorgdheid vanuit de afdeling Bergwegel ivm GSM-mast op atheneum. Er doen geruchten
de ronde dat de er een vergunning is gegeven om deze te verzwaren.
Gekende info is dat er op 20/2 een vergunning verleend is, maar zonder verzwaring. Dossier
met info is terug te vinden op http://www.sites.bipt.be

9/ Laatste schooldag
Vraag vanuit Bergwegel en Lemberge vanuit sommige ouders bij kostprijs maaltijd laatste
schooldag.
Deze kan niet verlaagd worden. Er is gekozen voor prijs/kwaliteit. Algemeen wordt deze prijs
normaal bevonden. Belangrijk om oog te hebben voor het gezellige aspect en de extra
inspanningen van leerkrachtenkorps om dit te realiseren.
Indien mensen kampen met financiële problemen waardoor hun kind niet zou kunnen
deelnemen, kan er voorgesteld worden dat de OWG hier in tussenkomt.

10/ Organisatie Sint-gebeuren
Dringende oproep voor een kandidaat Sint op 6 december voor Bergwegel en Kloosterstraat!
De Sint van het vorige jaar is belet. Wie zich geroepen voelt of een voorstel heeft mag dit
zeker doen!
Een aantal leerpunten worden aangekaart waardoor het dit jaar nog vlotter kan verlopen.
Planning, tijdig op zoek gaan naar pieten, een draaiboek met verloop zodat het voor
iedereen duidelijk is, eens brainstormen rond een originele entree, dat alles maakt het weer
tot een geslaagde formule. Belangrijk oog te hebben voor herkenning door kinderen. Spijtig,
enkele voorstellen om dit aan te pakken, wissel tussen ouders van Kloosterstraat en
Bergwegel, openstellen voor lln van de hogeschool,… Bij tijdig uitwerking is dit misschien wel
mogelijk. Er wordt gevraagd oog te hebben voor de schmink zodat dit grondig gebeurd.
Tevens waren er complimenten voor het vorige sint-gebeuren. De Sint en pieten waren
enthousiast, de entree in Kloosterstraat was spectaculair. Ook op de Bergwegel verliep het
vlot al hadden zij ook graag een eye-catcher gehad.

11/ Speelpleinwerking
Beter verlopen dan voorbije jaar dankzij een duidelijke plaatsbeschrijving en een goede
samenwerking met de jeugddienst werden materialen die stuk waren onmiddellijk vervangen.
Dit jaar komt er een berghok bij waar de fietsjes ed in kunnen opgeborgen worden zodat er
geen volksverhuis hoeft plaats te vinden; De OWG schenkt een bodem voor het hok.

Varia
GSM op school, kan dat? Kan maar mag niet zichtbaar zijn. Dus niet in klas, speelplaats,
studie.
Februari start er een afdelingsoverkoepelend thema nl ‘Een gezonde geest in een gezond
lichaam’ Uitwerking en thema’s zijn er naar gelang wat er leeft; Voeding wordt uitgesloten
omdat hier al veel aandacht naar toe gegaan is.

Volgende vergadering 19/02/2013

