Ouderraad De Wegel

2015-2016

Vergadering MA 21 september 2015 | Verslag

Aanwezig

Verontschuldigd
Geen nieuws
Locatie
Verslag

Luc Gryp, Cindy De Kesel, juf Jo, Juf Petra, Ivan Meyens, Mark Arnaut, Jorn Nuttynck, An Janssens, Karen Van
Waeyenberghe, Gert Batsleer, Ruth Van den Driessche, Thor Calle, Sofia Lyssens, Joke Den Haerynck, Rigard Piron,
Tine Van Deursen, Frank Vergauwen, Ann Goossens, Sarah Rigouts, Jo Dalm, Mirella Baetens, Griet Verschueren,
Sigrid Haers, Nathalie Gulinck en Nele Desmet
Nicolas Gabriël, Laurence Jacquart, Katrijn Piepers, Heidi Regelbrugge, Tine Van Deursen, Filip Maenhout, Ellen Byl,
Elsie Haertjens, Marleen Crombez, Hylke Deschryvere, Jo Dalm, Ignace De Lille en Soetkin Desmet
Grote Wegel (refter) – 19u30-22u00
Ruth&Mark

Agenda:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

0.

Welkom & kennismakingsrondje, i.h.b. voor nieuwe leden
Bestuur (kerngroep) OR – kandidaten voor de diverse functies
Rondvraag naar eventuele extra agendapunten voor deze vergadering
Goedkeuring & opvolging verslag OR 18/05/2015
Kastoestand op 21/09/2015 en verwachte inkomsten en uitgaven 2015-2016
Krachtlijnen van de werking van de OR: 4 hoofdopdrachten, Huishoudelijk reglement
Terugblik op de start van het schooljaar: onthaal 1° dag
Mededelingen van de directie (O.V.)
Korte terugblik op activiteiten OR (sinds vorige OR-vergadering van 18 mei)
Jaarprogramma voor 2015-2016 (voorstel)
Werkgroepen & thema’s in 2015-2016
Terugkoppeling vanuit de schoolraad (juni & augustus)
Vooruitblik naar eerstvolgende activiteiten
Varia – Mededelingen – Rondvraag
Voorstel agendapunten volgende vergaderdatum: 12/11/2015 om 19u30
Afronding & samen klinken op start nieuw schooljaar & werkjaar van de OR

Welkom & kennismakingsrondje, i.h.b. voor nieuwe leden
-

We verwelkomen 7 nieuwe ouders in ons midden: Sarah Rigouts, Jo Dalm, Mirella Baetens, Griet
Verschueren, Sigrid Haers, Nathalie Gulinck en David Mesure. Bijzonder welkom!
Daarmee bestaat de ouderraad intussen uit 34 leden.

-

Alain Sergeant liet weten ontslag te nemen uit de Ouderraad omwille van moeilijke combineerbaarheid met
het werk. We willen hem hartelijk danken voor de jarenlange inzet in dit gezelschap! We bezorgen hem (en
ook Hilde Wille die noodzakelijkerwijs fin-de-carrière is bij ons) nog een bedankingskaartje.

1.

Bestuur (kerngroep) OR – kandidaten voor de diverse functies
Jorn Nuttynck stelt zijn mandaat als secretaris ter beschikking. Hij blijft wel lid van de kern.
Ruth Van den Driessche heeft zich kandidaat gesteld en zal dit voorlopig op zich nemen.
Mochten zich alsnog andere leden kandidaat stellen voor deze functie, dan zullen we een stemming
houden.
Dank aan Jorn voor het engagement van de voorbije twee jaar!

2.

Rondvraag naar eventuele extra agendapunten voor deze vergadering
Soetkin Desmet stelde via mail voor om het ook te hebben over de properheid van de toiletten in de Kleine
& Grote Wegel.
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-

‘Dag van de leerkracht’ valt dit schooljaar op maandag 5 oktober. We zorgen nog voor een attentie voor
het hele Wegel-team.

3.

Goedkeuring & opvolging verslag OR 18/05/2015
Het verslag van 18/05/2015 wordt samen overlopen en zonder opmerkingen goedgekeurd. Met dank aan Jorn!

4.

Kastoestand op 21/09/2015 en verwachte inkomsten en uitgaven 2015-2016
De kas (zichtrekening) bevat nu 1 397,26 euro.
Karen overloopt de kosten en opbrengsten.
De kriebelouders werden door het circusproject wat tijdelijk op on hold gezet. Als zij nog materiaal wensen
aan te kopen om de werking optimaal uit te bouwen, dan mogen zij dit gerust vragen aan onze
penningmeester.

5.

Krachtlijnen van de werking van de OR: 4 hoofdopdrachten, Huishoudelijk reglement
- Korte toelichting
- Huishoudelijk reglement OR 2015-2016 is lichtjes aangepast en wordt goedgekeurd.
- Er wordt verwacht van de leden van de ouderraad dat zij alert zijn en luisteren naar hun kinderen als zij het
hebben over de school.
De leden zullen proberen alle vergaderingen bij te wonen. Zij zullen ook bij 1 of meerdere werkgroep(en)
aansluiten. En ze proberen te helpen bij activiteiten van de ouderraad.
- Iedereen gaat hiermee akkoord.

6.

Terugblik op de start van het schooljaar: onthaal 1° dag
Alles is vlot verlopen. Er is dit jaar een ‘kennismakingsdag’ geweest voor ALLE nieuwe kindjes (dus ook voor
nieuwe leerlingen in het het lager onderwijs). Kinderen, ouders en leerkrachten hebben dit positief
ervaren. Wel zal men volgend jaar een bevestiging van aanwezigheid vragen aan de ouders want er zijn er
enkele niet komen opdagen.

7.

Mededelingen van de directie
- Eerst wordt het concept van de info-avonden nog eens belicht.
Er is een voorstel om alles wat in te korten de volgende keer. Of twee tijdstippen door te geven aan de
ouders. Luc geeft aan dat het belangrijk is om toch bepaalde punten eens luidop te zeggen, want veel
ouders lezen de info niet.
Cindy De Kesel heeft het over de kriebelmomenten. Men zal de eerste keer starten op woensdag 30
september bij twee kleuterklassen. Het kriebelteam bestaat uit ouders en er worden nog vrijwilligers
gezocht. Als er beestjes gevonden worden, dan zal dat kind een kaartje meekrijgen in haar/zijn boekentas
met de mededeling het kind te behandelen. Daarna zal men het kind nog eens controleren.
Het bouwproject gaat goed vooruit en men wil in april nog altijd verhuizen. De beschilderde stenen komen
aan de ingang van de nieuwbouw. Ook de ouderraad zal er met enkele kernwaarden vertegenwoordigd
zijn. Ruth is nog bezig de laatste stenen af te werken. Er wordt gewacht op de nieuwbouw om de
speelplaatsen op elkaar te kunnen afstemmen. Wordt vervolgd…
Luc Gryp vertelt over de nieuwbouw met enkele slides waarop foto’s te zien zijn van de vooruitgang. Eind
maart verwacht men de oplevering. In de eerste week van de paasvakantie zullen de leerkrachten starten
met de verhuis. In de klassen zal gewerkt worden met digitale borden en er zal ook een muzische ruimte
zijn. Ook veel nieuwe toiletten! :-)
Op zondag 22 mei 2016 is er een openingsfeest.
-

Ouders zijn bezorgd over de toestand van de toiletten. Kinderen vertellen thuis dat die vies zijn; sommigen
en hebben schrik om naar het toilet te gaan en houden het dan op. Daardoor kunnen o.m.
gezondheidsproblemen (constipatie, nierproblemen) ontstaan.
Dit punt zal tijdens de volgende OR hernomen worden want we zijn nog niet uitgepraat hierover.
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De directie toont via een schema alvast de huidige en toekomstige toestand van de toiletten:

OPLIJSTING TOILETTEN DE WEGEL (situatie 21 september 2015)

Aantal
kinderen

Kleine wegel

281

Aantal
toiletten

13

Aantal
piscines

Aantal lavabo’s

4

(Ja/Nee)

Frequentie
kuisen ( #
per dag)

Torkrol papier

dagelijks

1 lavabo

Handdoek

ma-wo-

1 lavabo

Handdoek

dagelijks

Handdoek

dagelijks

4 wastafels

Zeep/handdoek

1 lavabo
Middenwegel

65

4

Grote Wegel:
meisjes

114

4

Grote Wegel:
jongens

114

3

9

2 lavabo’s

24

13

9

Totaal

0

OVERZICHT AANTAL TOILETTEN NIEUWBOUW
Gelijkvloerse verdieping overdekte speelplaats

jongens
meisjes

Toiletten
2
4

Piscines
5

Wastafels
1
1

Piscines
4

Wastafels
1
1
1

Gelijkvloerse verdieping binnen (dicht bij refter)

jongens
meisjes
kleuters
andersvalidentoilet

Toiletten
3
5
5
1

Eerste verdieping (in de buurt van turnzaal + polyvalente ruimte

jongens
meisjes
andersvaliden toilet
totaal 1e verdieping

Toiletten
3
7
1
11

Piscines
8

8

Wastafels
1
1
1
3

Tweede verdieping
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jongens
meisjes
andersvaliden
totaal 2e verdiep

Toiletten
2
2
1
5

Piscines

Wastafels
1
1
1
3

Toiletten
36

Piscines
17

Wastafels
11

Totaal nieuwbouw

SITUATIE NA 1 APRIL 2016
Na april 2016
Bestaande
Nieuwe
Totaal
Situatie sept 2015

Toiletten
13
36
49
+25

Piscines
4
17
21
+8

Wastafels
5
11
16
+7

8.

Korte terugblik op activiteiten OR (sinds vorige OR-vergadering van 18 mei)
Receptie 6deleerjaar: er waren wat teveel croque-monsieurs. De soesjes zijn de volgende dag aan de
kinderen uitgedeeld.
Jammer dat de ballonnen die als versiering waren aangebracht op zeer korte tijd zijn kapotgemaakt door
enkele kinderen; ook het bevestigingsmateriaal werd ontvreemd waardoor de waarborg niet kon worden
terugbetaald.
Jorn en An vertelden over de info-vergaderingen en het nut om dit te doen.
Lala De Koala zal nog terugkeren aan de schoolpoort: leuk initiatief!

9.

Jaarprogramma voor 2015-2016 (voorstel)

Vergaderingen:





DO 12/11/2015 om 19u30
DI 19/01/2016 om 19u30
WOE 09/03/2016 om 19u30
DI 24/05/2016 om 19u30

De data wordt aanvaard, er kan altijd een vergadering bijkomen of wegvallen.

Eigen activiteiten:
1.
2.
3.
4.
5.

Vorming (13/10/2015)
An Janssens zal via mail een oproep doen voor vrijwilligers om alles klaar te zetten rond 19h. Als er
voldoende respons volgt, dan kan er misschien een bar zijn.
Papierslag (23 en 24/10/2015)
Er wordt gevraagd om rekening te houden dat er mannen aanwezig zullen zijn.
Ook op vrijdag om 15u30 starten ipv16u00
Gezinstocht (voorkeur najaar, nog geen datum)
Quiz (19/02/2016)
Etentje (27/02/2016) om 19u00
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6.
7.

Papier & elektroslag
Kinderrommelmarkt (17/04/2016)
- Dezelfde groep van vorig jaar zal dit op zich nemen en komt al samen in oktober om dit goed voor te
bereiden. Ze hebben er een nieuw lid bij: Sigrid Haers

Medewerking aan activiteiten van de school:
-

Pannenkoeken op Carnavalsfeest (05/02/2016)
Afscheidsreceptie 6dejaars (28/06/2016) 19u00
Opening nieuwbouw & schoolfeest (ZO 22/05/2016)
Hulp bij verhuis (paasvakantie)

10. Werkgroepen & thema’s in 2015-2016
We zoeken een nieuwe trekker voor de werkgroep ‘veiligheid’. Kandidaten kunnen zich melden.
11. Terugkoppeling vanuit de schoolraad (juni & augustus)
Volgende Schoolraad 25/11/2015
Nemen we volgende vergadering opnieuw op.
12. Vooruitblik naar eerstvolgende activiteiten
13. Varia – Mededelingen – Rondvraag
- Het lidgeld voor VCOV (€ 90) is betaald voor het nieuwe schooljaar.
14. Voorstel agendapunten volgende vergaderdatum: 12/11/2015 om 19u30
- De toiletten
15. Afronding & samen klinken op start nieuw schooljaar & werkjaar van de OR

 Datum volgende Ouderraad: DO 12/11/2015 om 19u30 (refter Grote Wegel)

Ouderraad De Wegel | 2015-2016 | Verslag vergadering MA 21 september 2015

5|5

