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1. Verwelkoming
Dank aan allen om aanwezig te zijn op deze eerste OR-vergadering van het nieuwe
schooljaar. Er is een mooie opkomst van ouders, leerkrachten en directie, en we mogen ook
een aantal nieuwe gezichten verwelkomen!
Welkom aan allen.

2. Startvergadering
De format van deze startvergadering is een beetje anders dan vorig schooljaar. Er wordt
minder tijd besteed aan het ‘vergaderen’ zelf, maar des te meer aan een informele babbel
tussen ouders, leerkrachten en directie.
Deze avond werd door velen als gezellig en aangenaam ervaren.
1

3. Activiteiten schooljaar 2019 - 2020
Gedurende de avond kunnen de aanwezigen hun naam noteren om zich alvast vrijwillig te
stellen voor de activiteiten. Dank aan allen die dit reeds deden!
Koffiemomenten
-

-

Woensdag 23/10/2019 en woensdag 22/04/2020
Bij het afzetten van de kinderen ’s morgens wordt door de ouderraad in een
informele sfeer koffie met een versnapering aangeboden. Tijd voor een gezellige
babbel!
Trekkers: Els De Bruyne en Barbara Smitz

Klusdag pimp
-

Zaterdag 23/11/2019 : 9 u 30 – 16 u 30
Een winteronderhoud voor onze gepimpte speelplaats! Vele handen maken licht
werk…
Trekker: Barbara Smitz

Kerstdrink
-

Vrijdag 20/12/2019
Net zoals de geslaagde eerste editie vorig schooljaar, zetten we graag de
Kerstvakantie op een feestelijke manier in!
Trekkers: Els De Bruyne en Barbara Smitz

Pannenkoeken
-

Woensdag 29/01/2020 (bakken) en donderdag 30/01/2020 (uitdelen)
Een mooie en erg gesmaakte traditie ter ere van Lichtmis…
Trekker: Machteld Overmeire

Ontbijtactie
-

-

Zaterdag 14 maart en zondag 15 maart
Een jarenlange vaste waarde in de school (sinds vorig schooljaar in samenwerking
met Berkenboom Huppelpas), waarbij vele helpende handen een mooie som geld
in het laatje brengen voor allerlei projecten (vb. dit jaar: fietsenstalling in
Berkenboom Heistraat)
Trekkers: Merel Meersschaert en Sofie Baetens

BBQ/Schoolfeest
-

Zaterdag 06/06/2020
Een heerlijke en keitoffe traditie in Berkenboom Heistraat! Dit is een organisatie
van de school, maar de ouderraad biedt vele helpende handen aan…
Trekkers: juffen, meesters en directie
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Picknick
-

Woensdag 17/06/2020
Een succesvolle en aangename eerste editie vraagt dit schooljaar om meer…
Trekkers: Najat El Marchoui en Naoual Doudouh

Wandeling/fietstocht
-

Datum te bepalen
Een activiteit uit de oude doos naar het einde van het schooljaar toe…
Trekkers: te bepalen

4. Ouderklanken
-

-

-

-

-

Is er op vrijdag geen muziek meer tijdens de middagspeeltijd ?
 Directie: mogelijk moest dit met het begin van het schooljaar nog op gang komen,
maar gaat nog wel door.
Sportprikkel op dinsdag: kind niet ingeschreven, lukt nog?
 Directie: dit is zeer succesvol, en reeds volzet! Nu nog maar 1 groep tegelijk, zit
snel vol, later wordt dit mogelijks nog uitgebreid.
Vrij korte middagpauze voor boterhammen voor 5 en 6
 Directie: 5 en 6 eten nu in de klassen (wegens te druk onder de kerk met 6
leerjaren) onder begeleiding van leerkrachten. De tijd is inderdaad beperkt
(kwartier). Er blijft wel iemand extra om langer op te passen als kinderen niet
klaar zijn. Door de splitsing is er meer rust verzekerd, doch zijn er meer mensen
nodig voor middagpauze, vandaar de beperktere tijd. Er wordt bekeken of er iets
kan verbeterd worden.
Positieve feedback op uursverandering op woensdag tot 10 na 12, geeft wat meer
ruimte
 Directie en leerkrachten: de school heeft ook positieve ervaringen, ook op andere
dagen. Het latere tijdstip lijkt ook geschikter voor de boterhammen. De
boterhammendozen zijn leger t.o.v. vorig schooljaar.
In het begin van dit schooljaar stonden er ’s morgens kegels om de toekomende en
vertrekkende ouders te leiden, nu is dit weg en blokkeren ouders weer de doorgang.
Kan dit of een ander systeem hernomen worden?
 Directie: Er komen waarschijnlijk lijnen om wegwijs te maken. (ondertussen
gerealiseerd) Het kan wat hectisch zijn ’s morgens om de kinderen af te zetten en
uit te zwaaien. Bijkomende vraag hoe ouders dit ervaren, het kan wat vreemd
overkomen dat ouders niet op de speelplaats mogen. Afscheid: je mag niet op de
speelplaats, lijkt asociaal. Beter om korte pijn? Niet meer zwaaien? Op
speelplaats door luikje? Kinderen zelf naar klas? Soms druk!... wordt nog verder
bekeken.
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-

-

-

Fietsenstalling: de kleuterfietsen staan op de speelplaats, 5e en 6e leerjaar staat
achteraan, 1e tot 4e leerjaar: stalling, druk! Kunnen de fietsen die hier continu blijven
staan verwijderd worden?
 Directie: Zeker niet zomaar! Er zijn fietsen bijgezet door de school om te gaan
zwemmen gezien niet elk kind beschikt over een fiets. De bedoeling is dat deze
blijven staan.
Fietsenberging: stand van zaken?
 Directie: Het is wachten op de vergunning van de stad. Het schoolbestuur zou de
vergunningsaanvraag hebben ingediend, doch hier wordt er nog even naar
gepolst. Alles lijkt een beetje stil te liggen momenteel… Als alles vlot verloopt, kan
er binnen een aantal maanden gestart worden met de werken … Wordt vervolgd.
Infovergadering juf Linda: slangsysteem (een richting) om kinderen te halen in de klas
(tegen botsen), schoenen aandoen in gang, moeilijk voor passage!
Turn t-shirts, moet blauw of mag groen?
 Mag allebei! Groen en blauw is nog OK.

5. Info van de directie:
-

De directie is enthousiast over de opkomst en het engagement van zowel ouders als
collega’s! Een mooie samenwerking met vruchtbare resultaten…
De school vraagt dat ouderklanken voortaan op voorhand doorgegeven worden.
Anders kan dit heel aanvallend overkomen…
Als ouderraad staan we hier volledig achter. Alles moet bespreekbaar zijn, maar
steeds vanuit een wederzijds respect en begrip. We dienen tenslotte eenzelfde doel:
de school een aangename plaats maken voor onze kinderen.

6. Varia
-

Ook leerkrachtenklanken zijn ook steeds welkom! Hier is in het verleden nooit echt
aandacht aan besteed, maar iedereen verdient een stem!
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