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Agenda:
0.
Welkom
1.
Toelichting plannen Stadsbestuur Eeklo i.v.m. proefperiode (vanaf02/05/16) ‘schoolstraat’: voorstelling door
stadsarchitect dhr. Filip De Pau + reacties ouders
2.
Wijziging samenstelling OR: (1) uitbreiding kerngroep en (2) ontslagname van een lid
3.
Goedkeuring & opvolging verslag vorige OR 19/01/2016
4.
Terugkoppeling vanuit de Schoolraad, o.a.: (1) Veiligheid bij verhuis en (2) Speelplaats: inrichting en veiligheid
5.
Mededelingen van de directie en schoolactualiteit
6.
Korte terugblik op & evaluatie activiteiten OR (sinds 19/01/2016)
(1) Bezoek aan de bouwwerf & inrichting speelplaats: ZA-wm 23/01/16
(2) Carnavalspannenkoeken: VR-nm 05/02
(3) Dikke truienwandeling: ZA 20/02
(4) Etentje leden OR: ZA 27/02
(5) Vormingsavond VCOV ‘Financiën Ouderraad’ (MA 29/02 – Gent): terugkoppeling
7.
Vraag tot sponsoring aankoop digitaal bord voor 1e leerjaar door de OR
8.
Vooruitblik naar eerstvolgende activiteiten of hulp bij activiteiten (voor 24/04/16):
(1) Papier- & elektronica-slag: VR en Za 18 en 19 maart, o.m. werkrooster
(2) Hulp bij verhuis in eerste week paasvakantie, i.h.b. verhuis materiaal OR
9.
Vooruitblik naar eerstvolgende activiteiten of hulp bij activiteiten (na 24/04/16)
(3) Kinderrommelmarkt: ZO 17/04 -> naar datum nà 22/05: voorstel ZO 29 (08u30-12)
(4) Quiz: nieuw voorstel VR 22 of 29/04 -> naar datum nà 22/05: voorstel …
(5) Inhuldiging nieuwbouw/schoolfeest: ZO 22/05 – Lego-actie OR + hulp bij bar
(6) Eindejaarsreceptie afzwaaiende zesdejaars DI-av 28/06: oproep trekkers-duo
10.
Opvolging thema ‘Toiletten’
11.
Varia & Rondvraag & voorstel agendapunten volgende vergadering op DI 24/05/2016

0.

Welkom
Iedereen wordt welkom geheten. Wegens diverse redenen zijn er vandaag heel wat afwezigen.

1.

Toelichting plannen Stadsbestuur Eeklo i.v.m. proefperiode (vanaf 02/05/16) ‘schoolstraat’:
voorstelling door stadsarchitect dhr. Filip De Pau + reacties ouders
De heren Filip De Pau (stadsarchitect) en Rik De Boever (sportfunctionaris) komen
vertellen over hun ideeën rond de zgn. ‘schoolstraat’.
De parking zal heringericht worden, maar wat doe je dan met de straat? Ze willen
van de Burg. Lionel Pussemierstraat een schoolstraat maken. Eerst werd er aan
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gedacht om er een fietsstraat van te maken, maar dit leek toch te gevaarlijk. Concreet zou dit
betekenen dat de straat ’s morgens en ’s avonds tijdens de drukste schoolpassage de straat wordt
afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners zouden de straat wel nog kunnen verlaten. Vanaf de
Oostveldstraat zou men nog tot het nieuw aan te leggen rond punt kunnen rijden aan het Scoutspad,
zodat men de parking kan bereiken. Komend vanaf de Roze, kan men nog rijden tot aan de
Zonnebloemstraat. In de Burg. Lionel Van Dammelaan zouden er parkeerplaatsen voorzien worden en
de Zonnebloemstraat, de Burg. Maurice Goethalslaan en de Burg. Lionel Van Dammelaan zouden ook
gedeeltelijk éénrichtingsverkeer worden.

Het zwembad is aanbesteed en de werken
starten in mei/juni. Als eerste wordt de
stookinstallatie vervangen. De oude
kleedkamers worden vervangen en
daarboven komt het zwembad. Vooraan het
complex komt ook de BKO. De ingang van de
sporthal komt links. Voor de ingang worden
bankjes geplaatst en ook mogelijkheden
voorzien om buiten te sporten, zoals het
plaatsen van de skateramp. Men tracht er een echte ontmoetingsplaats van te maken.
Er worden door de Ouderraad enkele bedenkingen bij het concept ‘schoolstraat’ geformuleerd:
oudere mensen die verder zullen moeten stappen of leerkrachten die moeilijker materiaal naar hun
klas kunnen brengen, ook voor de schoolbus zal er nog altijd een doorgang moeten mogelijk zijn, …
Maar over het algemeen wordt de schoolstraat, mits enkele aanpassingen, als een aanvaardbaar
voorstel beschouwd. Over het geheel zal wel goed moeten gecommuniceerd worden, zodat de
richtlijnen goed gevolgd kunnen worden. Er zal met een proefperiode begonnen worden, die
waarschijnlijk zal ingaan op 2 of 9 mei (Verkeersveilige week).

2.

Wijziging samenstelling OR: (1) uitbreiding kerngroep en (2) ontslagname van een lid
Katrijn Piepers heeft te kennen gegeven niet meer aanwezig te willen zijn op de vergaderingen van de
ouderraad, maar is wel nog steeds bereid een handje te helpen bij onze activiteiten.
Joke Den Haerynck komt de kerngroep versterken.
Leden van de OR die ook tot de kerngroep willen behoren om zo de ouderraad qua werking en
permanentie achter de schermen mee te gangmaken, mogen dit altijd laten weten.

3.

Goedkeuring & opvolging verslag vorige OR 19/01/2016

Het verslag van de vorige keer wordt overlopen en goedgekeurd.
Qua opvolging:
De volgende datum voor de Kriebelouders is 20 april. Zorgcoördinator Katrien
en de zorgjuf volgen de kindjes op. Op dat moment zullen de kriebelouders ook
de genaamtekende gevonden voorwerpen verdelen onder de klassen.
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-

Na het paasverlof wordt er ook voor het 5e en 6e jaar opvang en sport voorzien. Hierna zal dit door
de verschillende geëvalueerd worden en bekeken worden of dit voor herhaling vatbaar is. Van het
3e en 4e leerjaar zijn er alvast goede reacties gekomen.

-

Met de ideeën rond de toiletten werd een mindmap gemaakt, die later in de vergadering zal
besproken worden.

4. Terugkoppeling vanuit de Schoolraad, o.a.: (1) Veiligheid bij verhuis en (2) Speelplaats: inrichting en
veiligheid
De vorig schoolraad wordt door An toegelicht.
(1) Veiligheid bij verhuis
Er is veel overleg geweest over de verhuis, vooral voor de vrijdag voor de vakantie wanneer dan
veel kinderen de straat moeten oversteken. Door met vrachtwagens en auto’s met
aanhangwagens te werken, zal het niet meer nodig zijn om zo dikwijls de straat over te steken.
(2) Speelplaats: inrichting en veiligheid
Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) werd aangesproken om te kijken naar de mogelijkheid
van een natuurlijke speelplaats. Het is de bedoeling hierover
een visie op te stellen en dat gezamenlijk met de Kleine,
Midden- en Grote Wegel te doen. Er zijn verschillende
voorstellen die men aan het bekijken is. Voor ‘Pimp-jespeelplaats’ lijkt het voor dit schooljaar te laat, maar is
eventueel wel mogelijk voor volgend schooljaar indien iemand
zich daar achter zet.
Indien er nog iemand vragen of suggesties heeft voor de schoolraad, mogen deze altijd aan An
doorgegeven worden.

5. Mededelingen van de directie & schoolactualiteit
De verhuis werd eens bekeken door de bril van veiligheid en deze van solidariteit.
Er zullen 2 kleine vrachtwagens en auto’s met aanhangwagens, verdeeld
over de Grote en Midden-Wegel, gebruikt worden om de grote stukken te
verhuizen. De klassen worden één voor één verhuisd met alle aanwezige
mensen samen. De grote stukken worden door volwassenen verhuisd,
terwijl de kleine, draagbare stukken vrijdag door de kinderen zullen verhuisd
worden. De kinderen van de A-klassen zullen voor 10u hun materialen
verhuizen, de B-klasssen tussen 10u en de middag en de C-klassen in de namiddag. Intussen
worden de grote materialen met vervoer door de volwassenen verhuisd. De kinderen zullen de
ene ingang gebruiken, terwijl het vervoer een ander gebruikt, zodat deze stromen zoveel mogelijk
gescheiden blijven. Op elke verdieping is er een verantwoordelijke aangesteld die de verhuis in
goede banen zal leiden. Er zijn ook voor de hele dat gemachtigde opzichters voorzien om de
kinderen te helpen oversteken.
De oproep werd via mail nog niet ontvangen door de ouders, wegens computerproblemen, maar
deze zal nog eens doorgestuurd worden.
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-

De bouw gaat goed vooruit en alles verloopt volgens schema. Intussen werd er door de
leerkrachten opgemeten welke kasten ze in hun nieuw lokaal kunnen blijven gebruiken.

-

De laatste vrijdag voor de vakantie zullen er geen warme maaltijden gegeven worden, maar
kunnen de kinderen boterhammen eten in hun eigen klas.

-

Er is een voorstel vanuit de leerkrachten te komen om de dinsdag voor de vakantie gezamenlijk
een grote pic-nic te houden.

-

Er zal nog hulp gevraagd worden aan de ouders voor het afbreken van de
klimmuur en speeltuigen en het schilderen van een slang waarachter de
ouders kunnen wachten bij het ophalen van hun kinderen. Dit zal voor na
de verhuis zijn, maar mogelijks wordt er tijdens de paasvakantie reeds
hulp gevraagd bij het schilderen van de slang.

-

Er zal een “start”-organisatie zijn in de nieuwe school, die waarschijnlijk
nog zal bijgestuurd worden van zodra men weet hoe de kinderen zich in de nieuwe school zullen
gedragen.

-

De indeling van de refter werd reeds bekeken en alle kleuters zullen onmiddellijk samen kunnen
eten. Voor het lager zullen eerst de warme eters aan bod komen en de boterhameters zullen dan
rond 12u30 kunnen aanschuiven aan tafel.

6. Korte terugblik op & evaluatie activiteiten OR (sinds 12/11/2015)
(1) Bezoek aan de bouwwerf & inrichting speelplaats: ZA-vm 23/01/16

Er zijn geen bedenkingen bij het bezoek. Het was heel boeiend. Volgens Luc is de nieuwbouw
intussen nóg veel mooier geworden.
(2) Carnavalspannenkoeken: VR-nm 05/02
Het was weer heel leuk! Het dit jaar aangepast aanbod, met o.a. glutenvrije pannenkoeken, werd
heel erg gesmaakt!

(3) Dikke truienwandeling: ZA 20/02
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Iedereen was heel enthousiast, ondanks het slechte weer. Van de 170 ingeschrevenen, hebben er
toch een 80 à 90 mensen mee gestapt en heeft men er toch 170 euro aan overgehouden. Er werd
alvast beslist om het volgend jaar opnieuw te organiseren, maar de groep is er nog niet over uit in
welke periode het dan zal doorgaan.
(4) Etentje leden OR: ZA 27/02
Er waren 9 aanwezigen, wat bijna een verdubbeling was tegenover de vorige keer. Nicolas heeft
met glans de bowling gewonnen. Er wordt aan gedacht om de volgende keer ook eventueel de
partner mee te vragen.
(5) Vormingsavond VCOV ‘Financiën Ouderraad’ (MA 29/02- Gent): terugkoppeling
An en Gert (als toekomstige opvolger van Karen als penningmeester), waren op de
vormingsavond aanwezig.
Er werd gesproken over het verschil tussen een oudercomité, die een eigen financiële rekening
heeft en een ouderraad die financieel afhankelijk is van de school, maar meer mogelijkheden
heeft tot inspraak en advies. Het verschil zit hem vooral ook in de verzekeringen, waarbij een
ongeluk van een leerkracht tijdens een evenement georganiseerd door de ouderraad, als een
arbeidsongeval beschouwd wordt, terwijl dit niet het geval is bij een evenement georganiseerd
door een oudercomité.
Wij hangen momenteel zo een beetje tussen de twee, maar het zal verder door de kern en
directie bekeken hoe we ons het best profileren.

7.

Vraag tot sponsoring aankoop digitaal bord voor 1e leerjaar door de OR

-

Zie de nota in bijlage.

-

Alhoewel het lijkt dat er eigenlijk maar één klas zal geholpen worden,
zit elke leerling wel ooit in het 1e leerjaar, waardoor we eigenlijk toch
iedereen helpen. Het zou ook niet goed zijn om één klas zonder een
dergelijk bord achter te laten.

-

Een gevolg van de aankoop zou wel zijn dat er niet veel geld meer
overblijft om te helpen bij de inrichting van de speelplaatsen. De
school voorziet in elk geval al voor elke speelplaats een budget van
10.000 euro. Er werd reeds veel opgehaald via o.a. de
pannenkoekenverkoop en het lijkt dan ook niet nodig om hiervoor als
OR nog iets afzonderlijks te organiseren.

-

Aangezien we als ouderraad hier toch mee kunnen uitpakken, wordt er beslist
dat de school in naam van de ouderraad mag overgaan tot aankoop en plaatsing
van het digitaal bord. Er zit momenteel ongeveer 3.500 euro in kas en er wordt
meegegeven dat de school hiervoor een budget krijgt van 2.500 euro. Er wordt
nog gekeken om een bordje op te hangen in de klas of een bericht op het bord te
laten verschijnen.

8. Vooruitblik naar eerstvolgende activiteiten of hulp bij activiteiten (voor 24/04/16):
(1)

Papier- & elektronica-slag: VR en ZA 18 en 19 maart, o.m. werkrooster.
Er werd deze keer geen reclame gemaakt voor de papierslag in de krant.
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(2)

Indien de politie toch zou ingrijpen, kan er verhuisd worden naar het terrein van Jan; dat is
geregeld. Er worden beter wel nog flyers voorzien met het adres
en een wegbeschrijving. Voor de elektronicaslag zou er geen
probleem mogen zijn en die zal dan ook sowieso op het terrein
van de school blijven.
Voor de elektronica zijn er verschillende dozen voorzien, waarbij
An voor een blad zal zorgen met daarop de inhoud die in de
respectievelijke doos mag. Indien men elektronica meebrengt die
niet in een doos mag, moet deze terug meegeven worden met de mensen.
Joke zal ook nog zorgen voor een inschrijving bij BBAT om mee te dingen naar een optreden van
K3 door per kind zoveel mogelijk batterijen in te zamelen. Deze zal dan ook afzonderlijk
gehouden worden.
Hulp bij verhuis in eerste week paasvakantie, i.h.b. verhuis materiaal OR
Dit werd reeds in vorige punten besproken. Voor de dinsdag en de donderdag in de paasvakantie
zal er ook opvang voorzien worden.

9. Vooruitblik naar eerstvolgende activiteiten of hulp bij activiteiten (na 24/04/16):
(3)

Kinderrommelmarkt: ZO 17/04 -> naar datum nà 22/05: voorstel ZO 29 (08u30–12)
Een nieuwe datum werd nog niet afgesproken. Dit zal nog eens bekeken worden.

(4)

Quiz: nieuw voorstel VR 22/04 of 29/04 -> naar datum nà 22/05: voorstel …
Gezien het zonde zou zijn de zaal in de nieuwbouw niet te gebruiken, zou de
quiz maar kunnen doorgaan na 22 mei. Gezien de vele activiteiten die er dan
reeds zijn, werd er beslist om de quiz te verplaatsen naar volgend schooljaar op
vrijdag 30 september. Mensen die dan willen meehelpen door achter de bar te
staan, te bedienen of in de jury te zitten, mogen dit altijd melden aan Jorn.

(5)

Inhuldiging nieuwbouw/schoolfeest: ZO 22/05 – Lego-actie OR + hulp bij bar.
Joke heeft een mail naar Lego zelf gestuurd, die verschillende boxen met
blokken ter beschikking zal stellen. Deze zullen door Joke zelf opgehaald en
terug afgezet worden in Brasschaat. Joke wil de leraarskamer gebruiken voor
het spelen met de Lego.

(6)

Eindejaarsreceptie afzwaaiende zesdejaars DI-av 28/06: oproep
trekkers-duo.
Het zou kunnen dat de datum nog verschoven wordt naar
maandag 27 juni, maar dat is nog niet zeker.
Joke, Laurence, Sofia en Sarah zullen hiervoor een werkgroep
oprichten.

10. Opvolging thema ‘Toiletten’
Alles rond hygiëne werd ook door de school bekeken en in de nieuwbouw zullen
er affiches opgehangen worden in de paasvakantie. Het toiletgebruik in de
nieuwbouw zal dan ook geëvalueerd worden.
Er zal een spreiding komen van het toiletgebruik, waardoor er minder volk tegelijk
in de toiletten zal zijn en het hopelijk minder vuil wordt.
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Er wordt ook gekeken om wachtlijnen te maken, zonder er niet meer geduwd wordt of er niet meer
met meerdere in één hok gekropen wordt.
Van de directie mogen we wel iets met de toiletten op de Kleine Wegel proberen doen.
De leerkrachten worden ook warm gehouden om aandacht te blijven schenken aan het
toiletgebeuren.
Hierrond zal er nog een verdere opvolging gebeuren.

11. Varia & Rondvraag & voorstel agendapunten volgende vergadering op DI 24/05/2016
Er wordt gevraagd om meer aandacht te hebben voor vragen van nietkernleden. Sommige (niet-aanwezige) leden zouden er ook willen
uitstappen omdat ze vinden dat ze te weinig inspraak hebben en het gevoel
hebben enkel goed te zijn om werkjes uit te voeren.
Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar het gescheiden omkleden bij het
zwemmen, maar daar is Cindy reeds mee bezig en dit staat ook op de
agenda van de volgende personeelsvergadering. Dit punt zal verder ook nog
besproken worden met de andere scholen.
Er wordt ook geopperd om het verslag van de vergadering vroeger door te mailen, zodat hier
gemakkelijker op kan ingespeeld worden.
Het lijkt ook een goed idee om bij de voorstelling van de ouderraad in het volgend schooljaar en bij de
vraag naar nieuwe leden een onderscheid te maken tussen helpende ouders die ook wel of niet willen
mee vergaderen met de ouderraad.
De organisatie van de evenementen voor volgend jaar zal alvast aan bod komen in de volgende
vergadering!

 Datum volgende Ouderraad: DI 24/05/2016 om 19u30 (refter Grote Wegel)
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