Ouderraad 02/10/2018
GILKO Merelbeke, Kloosterstraat

Aanwezig: K. Vanbesien, E. Marchand, J. Delannoo, Y. Cornelis, B. Wulgaert, P. Cousaert, A.
Steenacker, S. Lejeune & N. Cattoor
Verontschuldigd: K. Burvenich, K. Baes, S. Decaluwé, D. van Zuijlen & W. Ornelis

1. Verslag vorige vergadering 19/03/2018
Het verslag wordt goedgekeurd

2. Kandidatuur voorzitter ouderraad
P. Cousaert bekijkt nog eens of hij de functie van voorzitter van de ouderraad op zich wenst te
nemen. Hij komt hier via de e-mail op terug.
De inhoud van de functies van de voorzitter is opgenomen in het huishoudelijk reglement van de
ouderraad (laatste versie dateert van 2014).

3. Werking ouderraad en vertegenwoordiging
Er wordt verduidelijkt dat individuele cases niet besproken worden op de ouderraad, enkel indien dit
de algemene werking van de klas/school betreft. Problemen met een specifieke medewerker worden
best eerst met die persoon besproken. Hierbij worden best verschillende bronnen gehoord en
afgewogen wat de beste aanpak is.

Elke afdeling bekijkt de vertegenwoordiging. De zaken die besproken worden hier worden best
teruggekoppeld naar de ouderwerkgroep van elke vestiging. Voor Lemberge kan gekeken worden of
de 4e vertegenwoordiger iemand uit de ouderwerkgroep kan zijn. J. Delannoo bespreekt dit voor
Lemberge met de ouderwerkgroep daar.

4. Varia


Vegetarische maaltijden

Y. Cornelis vraagt om de beleving van de vegetarische maaltijd beter te ondersteunen. Soms wordt
het vegetarisch alternatief op donderdag niet altijd als lekker gezien. Het zou beter zijn om
donderdag-veggiedag echt aantrekkelijk te maken.
Er wordt besloten om in gesprek te gaan met de kinderen en de toezichthouders over de middag om
te kijken welke vegetarische maaltijden als lekker ondervonden worden en welke niet. Vanuit de
directie zal de leerkrachten gevraagd worden dat indien ze ergens ene kookmoment inlassen hier
ook aandacht te schenken aan vegetarische alternatieven.
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N. Cattoor vraagt of er door de kinderen voldoende gekend os waarom vegetarische alternatieven
aangeboden worden. Volgens de vertegenwoordigers van de Bergwegel is dit zeker zo voor hun
afdeling. Bij de andere afdelingen is hier misschien nog wat sensibilisering van zowel kinderen als
ouders mogelijk.

S. Lejeune geef aan dat traiteurs Hanssens een duurzaamheidstraject doorloopt. Zij zal nagaan wat
hier allemaal onder zit en verschaft de nodige bijkomende uitleg aan de ouderraad.
In januari worden nieuwe aanbestedingen voor traiteurs uitgeschreven, maar de gemeente opteert
meestal toch voor de goedkoopste optie.



Visie van de school: de 5 pijlers

Er zal verder gewerkt worden aan deze visie.
De schoolvisie: Lees mee, leef mee, leer mee, wordt verder uitgediept. Vorige periode werd
voornamelijk aandacht besteed aan de pijler: Leef mee. De komende periode zal dit zijn rond lezen
en leren op school.

Rond de kernwaarde communicatie wordt aangegeven dat de dagdagelijkse communicatie algemeen
als goed wordt ervaren door de ouders. Er is hier reeds een hele verbetering in te zien.
Rond gebeurtenissen die een grote impact hebben op de kinderen, bijvoorbeeld wisseling van
leerkrachten, wordt de communicatie niet altijd als optimaal ervaren. Hierbij wordt opgemerkt dat
een directe communicatie (fysiek samenkomen) steeds het beste is.



Thema sprekers ouderraad

Op de vorige ouderraad werd gevraagd dat iedereen 3 thema’s zou doorgeven voor een spreker op
een infoavond georganiseerd door de ouderraad. Y. Cornelis neemt het op zich om op basis van dit
lijstje een briefje op te stellen voor de ouders van alle afdelingen: zij kunnen hun ‘top 3’ doorgeven
en ook nog bijkomende thema’s opgeven. Er zal ook gepolst worden of de ouders het inrichten van
dergelijke infoavond wel wensen.



Lentefeest 6e leerjaar

De leerkracht zedenleer, juf Corinne, heeft alle ouders van de kinderen van het 6e leerjaar
uitgenodigd voor een infoavond rond het lentefeest. Voorwaarde is wel dat de ouders de organisatie
mee zullen trekken zoals vorig schooljaar ook het geval was. Er zijn hier subsidies van het huis van
het kind voor beschikbaar.
Vorig schooljaar waren er geen ouders van de Bergwegel geïnteresseerd om hieraan mee te doen. Zij
zijn echter zeker welkom om mee te doen indien gewenst.
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Naschoolse activiteiten

Er wordt momenteel al yoga, tekenen en Franse les (niet in Lemberge) aangeboden, er wordt
gevraagd of bijvoorbeeld dactylo ook mogelijk is.
A. Steenacker is haar weg nog aan het zoeken in het overaanbod van activiteiten, maar heeft de
indruk dat er al veel aangeboden is. Bovendien vraagt dit steeds een bijkomende inspanning van de
school. Indien dactylo zo nodig is voor uitstromende leerlingen, dan moet dit in het lessenpakket
opgenomen worden. S. Lejeune vult aan dat de school ook wil voorkomen dat er bepaalde kinderen
uitgesloten worden door de kostprijs.



Zware boekentas 6e leerjaar Bergwegel

De klas is verdeeld over 2 leerkrachten die in een ander lokaal zitten; uit vrees om bepaalde zaken
niet mee te hebben steken de leerlingen alles in de boekentas met als gevolg een zeer zware
boekentas.
Er zal bekeken worden met de juffen of ze de kinderen kunnen helpen om beter om te gaan met
plannen van de taken.



Middagmaal Bergwegel

De kinderen die boterhammen eten zijn sneller klaar en mogen reeds naar de speelplaats. Met als
gevolg dat de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar die warm eten alles naar binnen schrokken opdat ze
ook meer speeltijd zouden hebben.
S. Lejeune zegt dat dit inderdaad een probleem is, maar dat dit structureel zal aangepakt worden.

Volgende vergadering:

28/01/2018 in Bergwegel
06/05/2019 in Lemberge
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