Ouderraad – 26 september 2018 – St- Jozef College
Aanwezig:
Verontschuldigd:

1. Verwelkoming en voorstelling nieuwe leden
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Alle aanwezige leden stellen zich kort voor.

2. Woordje van de directeur:
De directeur, Walter Van Eygen, heeft eveneens iedereen welkom en meldt blij te zijn dat er zoveel
aanwezigen zijn.
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Nieuwe website:
o Er werd veel tijd en werk gestoken in de nieuwe website van de school. Deze zal binnen
14 dagen online komen.
o De website zal gebruiksvriendelijker zijn opdat bezoekers gemakkelijk informatie
kunnen terugvinden.
Anderstalige Nieuwkomers (AN):
o De stad Turnhout heeft een spreidingsbeleid op poten gezet om AN te verdelen over de
basisscholen op hun grondgebied. Als basisschool kunnen we ‘vol’ verklaren vanaf 8
AN. Er is de intentie omdat ook te doen. Dan worden de scholen in de omgeving van
Turnhout verzocht om bijkomende AN op te nemen.
Teldatum van februari 2018
o Op de teldatum 01/02 had de school 318 leerlingen. Indien er tegen de nieuwe teldatum
01/10 12 extra leerlingen zouden zijn, mogen er 12 extra uren worden gegenereerd
worden.
o Op datum van de ouderraad waren er effectief 330 leerlingen.
Deeltijdse juffrouwen/meesters:
o Heden zijn er 11 juffrouwen die deeltijds werken.
o Naar planning toe heeft de directeur en zijn beleidsondersteuner zijn best gedaan om
aan ieders wensen te voldoen, hetgeen ook is gelukt naar eenieders tevredenheid.
Wijkwerking:
o Dit betreft de nieuwe benaming voor PWA.
o Via wijkwerking kunnen mensen worden aangetrokken die moeilijk werk kunnen
vinden in het normale arbeidscircuit. Deze personen kunnen dan mee helpen op school,
bijvoorbeeld over de middag het toezicht uitoefenen op de speelplaats
o Heden is er echter nog geen hulp voor over de middag waardoor de directeur de eerste
weken deze taak op zich heeft genomen. Op datum van de ouderraad werd er een
beurtrol ingevoerd.
o Op dit moment is de school dan ook op zoek naar iemand die deze taak op zich zou
willen nemen.
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Renovatie 2de verdieping:
o Tijdens de herfstvakantie zal er nieuwe linoleum worden gelegd in 1 van de 2 klassen
van het zesde leerjaar op de bovenste verdieping. Tijdens de volgende vakantie zal de
linoleum van de 2de klas worden vernieuwd.
ICT- lokaal:
o Dit lokaal werd oorspronkelijk gebruikt om collega’s die niet zo deskundig waren in
het ict-gebeuren te laten bijstaan door een ICT- coördinator.
o Heden is de school op zoek naar een nieuwe ruimte om klassen in te kunnen voorzien.
Het ICT- lokaal kan hiervoor worden gebruikt. Een optie wordt onderzocht om de pc’s
tegen de muren te plaatsen en de banken in het midden van de klas te zetten.
Kleuterschool:
o Voor de kleuterschool is er nog één lokaal beschikbaar indien er nog meer kleuters
zouden bijkomen tijdens het jaar.
o Dit lokaal wordt echter ook gebruikt door het CIB, anderstaligen, …
o Met bovenvermelde dient dus rekening te worden gehouden als er een extra kleuterklas
zou moeten komen.

3. Wie doet wat in de ouderraad?
3.a bestuur
In het bestuur van de ouderraad zetelen:
-

Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Penningmeester:

Goele Raets
Bert De Houwer
Peter Maes

3.b Kartrekkers en -duwers voor activiteiten
Tijdens het schooljaar zijn er diverse activiteiten waar de ouderraad, in samenwerking met helpende
handen, zich inzet om de school bij te staan.
De activiteiten worden overlopen waarbij kartrekkers en vrijwilligers worden bepaald. De lijst hiervan
wordt als bijlage aan huidig verslag gehecht. Voor wat betreft activiteiten in de toekomst zullen alle
raadsleden en helpende handen nog een mail ontvangen met de vraag om bijstand te leveren.

4. Penningmeester: Stand van de rekeningen
- Zichtrekening:

€ 7.146,34

- Spaarrekening:

€ 6.496,07

5. Varia
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Parking:
o Ingevolge de wijziging van de lesuren van de kleuters wordt vastgesteld dat de
verkeersproblematiek op de parking werd verbeterd.
o Enkel op woensdagmiddag vertrekt iedereen op hetzelfde moment hetgeen nog kan
leiden tot wachttijden.
o Voor wat betreft de richtlijnen voor het gebruik van de parking wordt verwezen naar de
FAQ op de website van de school.
o De directeur wordt gevraagd om deze informatie te herhalen in de nieuwsbrief.
Digiborden:
o De eerste 3 digiborden die werden aangekocht, werden ondertussen al vervangen. De
overige borden zijn +/- 3 jaar oud en functioneren nog goed.
o Voor de kleuters is er voorlopig een mobiel bord aanwezig.
o Voor onderhoud en eventuele vervanging heeft de school een budget voorzien. De
ouderraad dient hier niet in tussen te komen.
o Voor wat betreft periodiek onderhoud wordt contact opgenomen met Van Roey.
Aanleg nieuwe bovenspeelplaats lagere school:
o Het uitvoeringsplan werd binnen gebracht. Uitvoering wordt voorzien voor de zomer
van 2019.
o Bij deze werken zal de riolering worden aangepast en wordt een nieuwe speelplaats
opgebouwd.
Andere renovatiewerken:
o De Toren zal worden gerenoveerd. Dit bleek goedkoper te zijn dan volledig af te breken.
o De daken van de school zullen worden geïsoleerd.
o Het paadje tussen het secundair en de school zal eveneens worden gerenoveerd.
Hiervoor dient nog met een aannemer te worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn.
Nieuwe regeling afhalen leerlingen lagere school:
o Ouders mogen de speelplaats niet meer betreden om de kinderen af te halen. De
kinderen dienen zelf op te letten wanneer de ouders aanwezig zijn.
o Deze afspraak werd door de school vastgelegd om de veiligheid te garanderen.
Toezichthouders hebben dan een beter zicht op de leerlingen zonder dat er ouders tussen
lopen.
o Het nadeel van de ouders is dat het heel moeilijk wordt om de leerkracht aan te spreken
om te informeren naar de zoon en/of dochter. Ook zijn de kinderen aan het spelen
waardoor het soms een lange tijd duurt voordat de ouder(s) wordt opgemerkt.
o De directeur zal dit intern bespreken op het kernteam.
o Noot: In de nieuwsbrief van 05/10/2018 werd opgenomen dat ouders tussen 15.30 uur
en 15.45uur de bovenspeelplaats niet mogen betreden zodat de toezichthoudende
leerkrachten hun taak goed zouden kunnen vervullen en alzo ook de veiligheid van alle
leerlingen kan gewaarborgd worden. Nadien is het betreden van de bovenspeelplaats
wel toegelaten.
Verjaardagen:
o Omwille van de GDPR is het niet langer toegelaten om e-mailadressen en/of
telefoonnummers van ouders door te geven aan derden zonder uitdrukkelijke toelating
van de desbetreffende persoon.
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Tevens is het van de school niet meer toegelaten om uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes te verdelen in de klas. Dit werd gedaan zodat kindjes die niet worden
uitgenodigd dit ook niet (meteen) zouden weten.
o De school heeft aan het begin van het schooljaar alle ouders per klas gevraagd of het emailadres en/of telefoonnummer mag worden doorgegeven aan een ouder van dezelfde
klas. Zo werden lijsten gecreëerd per klas.
o Voor verjaardagen kan deze lijst dan ook worden gebruikt om vriendjes en/of
vriendinnetjes uit te nodigen.
o Enkel wordt het moeilijk om vriendjes en/of vriendinnetjes uit andere klassen uit te
nodigen aangezien deze lijsten niet beschikbaar worden gesteld aan ouders van andere
klassen.
o Om deze gegevens te verkrijgen dienen ouders zelf de andere ouders aan te spreken.
Nabewaking kleuters:
o Om 17.00 uur is er een afhaalmoment waarbij juf Nadine de handen vol heeft met het
klaarmaken van de kleuters. Soms heeft juf Nadine maar een handvol kleuters om 17.00
uur. Soms zijn er nog meer dan 20 kleuters. Dan zal het koekjes uitdelen ook pas later
kunnen gebeuren.
o Er is één ouder die wil dat haar kleuters een koek aangeboden krijgen. Die betreffende
ouder zal aangesproken worden door de klasjuf voor overleg. Juf Nadine is ook al
aangesproken door ouders dat ze na 17.00 uur zeker niet willen hebben dat hun kleuters
dan nog een koek worden aangeboden wegens nakende etenstijd.
Schilderen speelplaats kleuters:
o De juffrouwen plannen een dag in binnenkort om de bollen en tekeningen op de
speelplaats van de kleuters nog eens te schilderen. Er wordt gevraagd of er nog helpende
handen zouden zijn om te helpen.
o Als de datum tijdig aan de ouderraad wordt bezorgd, zal een mail worden gezonden aan
de helpende handen om te vragen wie zou willen komen helpen.

Volgende vergadering: Woensdag 28 november 2018 om 20 uur

Secretaris: Peter Maes
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