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Luc Gryp, Cindy De Kesel, juf Pria, juf Elke, Mark Arnaut, Karen Van Waeyenberghe, Gert Batsleer, Ruth Van den
Driessche, Thor Calle, Sofia Lyssens, Joke Den Haerynck, Rigard Piron, Tine Van Deursen, Ann Goossens, Jo Dalm,
Sigrid Haers, Nathalie Gulinck, Katrijn Piepers, Laurence Jacquart, Nicolas Gabriël, Marleen Crombez, Georges Miron
Ellen Byl
Speciale gast: stadsarchitect Filip De Pau
Heidi Regelbrugge, Filip Maenhout, An Janssens, Jorn Nuttynck, Soetkin Desmet, Nele Desmet, Sarah Rigouts, Mirella
Baetens, Griet Verschueren, Frank Vergauwen, David Mesure, Ivan Maeyens
Elsie Haertjens, Hylke Deschryvere, Ignace De Lille
Grote Wegel (refter) – 19u30-22u00
Ruth&Mark
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Welkom
Rondvraag naar eventuele extra agendapunten voor deze vergadering
Plannen herinrichting parking sporthal – toekomstige verkeerssituatie rondom de school
Goedkeuring & opvolging verslag OR 21/09/2015
Kastoestand & stand spaarrekening op 11/11/2015
Mededelingen van de directie
Korte terugblik op & evaluatie activiteiten OR
Terugkoppeling vanuit de schoolraad (juni/aug) (verdaagd punt van 21/09/2015)
Vooruitblik naar eerstvolgende activiteiten
Toiletten (opvolging 21/09): hoe werken aan attitude/mentaliteit leerlingen, toezicht, onderhoud, impact op
gezondheid & welbevinden leerlingen
Varia – Mededelingen – Rondvraag
Afspraak voor bezoek bouwwerf en inrichting speelplaats
Voorstel agendapunten volgende vergadering op DI 19/01/2016

0. Welkom
1. Rondvraag naar eventuele extra agendapunten voor deze vergadering
2. Plannen herinrichting parking sporthal – toekomstige verkeerssituatie rondom de school
Stadsarchitect Filip De Pau komt de ontwerpplannen
toelichten (ppt). De geplande bouw van een nieuw
zwembad en kinderopvang hebben gevolgen voor de
verkeersafwikkeling in de buurt rond onze school.
We geven de stadsarchitect onze bedenkingen mee
vanuit de inschatting van de impact hiervan op de
veiligheid/gevaar, comfort, doorstroming,
bottlenecks/conflicten enz. van zowel voetgangers-,
fiets- als autoverkeer. We geven ook onze bezorgdheden mee die we hebben vanuit het oogpunt
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van leerlingen, ouders, leerkrachten, … als zeer frequente gebruikers (en dus 'ervaringsexperten')
van de parking en omliggende straten.
De prioriteit in de nieuwe verkeerssituatie zal blijkbaar meer liggen op comfort en veiligheid van
de fietsers en voetgangers, met het doel om de ouders en grootouders zoveel mogelijk te
stimuleren hun auto thuis te laten voor het verkeer van en naar de school.
3. Goedkeuring & opvolging verslag OR 21/09/2015
Het verslag van de vorige keer wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
4. Kastoestand & stand spaarrekening op 11/11/2015
 De papierslag van eind oktober heeft 1 426 euro opgebracht.
 De vormingsavond ‘Veilig internet’ (oktober) heeft 90 euro gekost.

5. Mededelingen van de directie
 Nieuwbouw school: gaat goed vooruit!


Kriebelouders: eerste kriebelactie ging heel vlot
en rustig, er werd een kaartje meegegeven naar
huis en de ouders reageerden positief.
Drempelverlagend, bij het terugzien was er nog 1
leerling met luizen.
Goed gevoel bij het opstarten van het
kriebelteam. WOE 25/11 volgt er een tweede
ronde. Ook de lagere klassen doen mee.
Aanbod van de OR blijft geldig: OR blijft bereid het benodigde materiaal hiervoor te
sponsoren.



Kansarmoede: waarom geven we huiswerk? Heeft dat zin? Is het de bedoeling dat ouders
helpen? Is het de bedoeling dat ouders verbeteren?
Een enquête opstellen voor alle ouders of enkel ouders van de ouderraad? Online en op
papier! (Online bereik je een grotere groep)



Verhuis: voorzien eerste week van de paasvakantie, ook ouders mogen helpen! Oproep volgt.



Op 22 mei wordt er voor de inhuldiging een groot feest georganiseerd.

6. Korte terugblik op & evaluatie activiteiten OR
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1) Dag van de leerkracht: leerkrachten vonden het leuk en lekker
(fruitmanden).
We krijgen een bedankje! Heel graag gedaan!
2) Vormingsavond ‘Veilig Internet’: zeer goed!

3) Papierslag: opbrengst weer beter dan de vorige keer!
Drie bomvolle containers: 18,3 ton; ± 1 500 euro
opbrengst.
Volgende papierslag is in maart 2016: heeft er iemand
stockageruimte?
We ontvingen op datum van 5 november ook (weer) een
brief van de burgemeester waarin hij ons geen toelating
geeft om papierslagen te organiseren. Nieuw deze keer
is dat daarbovenop wordt gedreigd met het opstellen
van een PV. Echter, volgens onze juridische informatie
(van de Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie) heeft het stadbestuur nog steeds geen been om op te staan. De VLAREMmilieureglementering zegt immers dat noch een melding noch een toelating nodig is.
Wat gaan we antwoorden?
Vanuit de ouderraad en directie samen zullen we zorgen voor een gepast antwoord.

7. Terugkoppeling vanuit de schoolraad (juni/aug) (verdaagd punt van 21/09/2015)
Eind augustus was er een schoolraad. Daar werd gesproken over speelplaatswerking,
kleuterklassen, de lagere school een plaats geven op de speelplaats, rustmomenten inlassen, …

8. Vooruitblik naar eerstvolgende activiteiten
1) Dikke truienwandeling (30/01): tocht van 6 kilometer, één gevaarlijk punt (Boelare)
Andere datum? Er is ook een Poëziewandeling (17/12) georganiseerd door de school, komen we
niet in elkaars vaarwater?
Valt onder de doelstelling ‘netwerking’: laagdrempelige ontmoetings-/ontspannende activiteiten
organiseren voor ouders en kinderen.
2) Quiz voor ouders & leerkrachten: op VR 19/02: Jorn zoekt nog medewerkers!
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3) Etentje leden OR: verplaatsen we naar ZA 27/02
Diverse mogelijkheden karting, bowling, Griek, Nieuwe Italiaan ,…:
hernemen we volgende keer.
4) Opleiding Gemachtigd Opzichter: op 28/11/15 op het
politiecommissariaat. 6 leden van de OR nemen deel.
9. Toiletten (opvolging OR 21/09/16): hoe werken aan
attitude/mentaliteit leerlingen, toezicht, onderhoud, impact op
gezondheid & welbevinden leerlingen?
 Wachten op aanwezigheid Soetkin De Smet om dit punt verder op te nemen.

10. Varia – Mededelingen – Rondvraag
- Er zijn nog een aantal vragen rond de pedagogische aanpak van de externe
middagtoezichters en de hoeveelheid eten. Indien kind eten niet mee heeft of
boterhammendoos vergeten in de klas, krijgen ze dan iets anders?
Cindy & Luc vertellen dat het klopt dat het kleine stukjes vlees zijn omdat dat allemaal
afgewogen wordt. Er zijn drie rijen: vlees, groenten, aardappelen. Kinderen schuiven enkel
aan bij de rij van iets dat ze graag willen eten. Als dat enkel het vlees is, dan is dat zo.
Waarom niet alles op het bord leggen zodat de kinderen moeten proeven? De ouders
betalen er toch voor…? School probeert de kinderen te stimuleren.
En als er kinderen hun eten vergeten hebben, dan krijgen ze warm eten (als er genoeg is) of
boterhammen van vriendjes.
11. Afspraak voor bezoek bouwwerf en inrichting speelplaats
Zaterdag 23 januari om 10u00.

12. Voorstel agendapunten volgende vergadering op DI 19/01/2016

 Datum volgende Ouderraad: DI 19/01/2016 om 19u30 (refter Grote Wegel)
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