OUDERRAAD BSA – AGENDA
Datum: 28/09/2022 20.00 uur in de eetzaal
Deelnemers: Karen Dehoperé, Laurens Hoet, Kim Saenen, Lieve Van de Loo, Katrien Vroom, Sofie
Bruyninckx, Ronny Das, Koen Verstrepen, Ilse Boonen, Yanah Vermeulen, Barbara De Bisschop, Juf
Inge Schillebeeckx, Juf Leen Geenen, Goele Raets, Luk Hoskens, Bert De Houwer
Verontschuldigd: Anette Martens, Peter Maes
1.

Verwelkoming en voorstelling nieuwe leden
Iedereen stelt zich kort even voor. Warm welkom aan de nieuwe leden.

2.

Woordje van de directeur
•

•

•

•

•
•

Zijn visie op de ouderraad:
✓ Doel: de ouderraad is een spreekbuis van alle ouders. Individuele of aan
een specifieke klas gelinkte onderwerpen kunnen via de klasleerkracht of
de directeur aangekaart worden.
✓ Het is een adviesorgaan omtrent zaken die de school aanbelangen.
Organisatie:
✓ KS: 150 leerlingen verdeeld over 7 klassen (max 24 kinderen per klas)
✓ LS: 311 leerlingen verdeeld over 16 klassen (max 23 kinderen per klas)
✓ 1 klas minder dan verleden jaar om wille van het leerlingenbestand op 1
Feb 22 (= ijkpunt voor de toekenning van het aantal uren voor het
volgende schooljaar)
Personalia:
✓ Om gezondheidsredenen zijn er drie leerkrachten niet gestart aan het
nieuwe schooljaar of vroeg uitgevallen.
✓ Twee werden er vervangen door respectievelijk een lange interim en
iemand uit het lerarenplatform.
Prioriteitenplan:
✓ BS: leerlijn ICT uitbouwen; SWP actualiseren (schoolwerkplan: beschrijft
alles rond de werking van de school); zorgplan actualiseren
✓ KS: kijkwijzer en evaluatie van uit ZILL-doelen; componentenschema GO
✓ LS: anderstaligheid (goede communicatie met ouders en kinderen);
evaluatie nieuwe methode WERO
Corona: Op dit moment
✓ 1 besmetting onder het lerarenkorps
✓ Geen specifieke richtlijnen vanuit de overheid.
Verwarming en zuinigheid:
✓ De thermostaat staat op 19°

•

✓ Er wordt verlucht in functie van de CO2-waarde: ramen verder open vanaf
900 PPM.
Resultaten tevredenheidsonderzoek ouders, gehouden in juni 2022:
✓ Het is de intentie van de school om de frequentie van dit onderzoek te
verhogen (niet meer om de 6 jaar)
✓ Deelname wordt op iets meer dan 50% geschat. Dit wordt in de ouderraad
als een mooi resultaat beschouwd: er wordt vanuit gegaan dat mensen die
globaal tevreden zijn niet steeds geneigd zijn om deel te nemen.
✓ Alle vragen werden overlopen en de balans is overwegend positief in de
bevraagde domeinen: werking, omgeving, betrokkenheid, werking van de
ouderraad.
✓ Geïdentificeerde werkpunten:
o Hygiëne op school -> toiletten
o Schoolomgeving – verkeersveiligheid, parking
o Aandacht voor verkeersveiligheid -> de school heeft hiervoor een
gouden medaille gekregen, dus de overheid oordeelt dat hiervoor
zeker voldoende aandacht voor is.
o Contact opnemen met de ouderraad -> Het voorstel is om de
website hiervoor beter te benutten. Een groepsfoto (om de
gezichten bekend te maken) en de coördinaten van leden van de
ouderraad (per leerjaar) publiceren. De leden van de ouderraad die
hun gegevens op de site willen, moeten zich nog kenbaar maken. Er
zouden ook foto’s van de verschillende activiteiten op de website
geplaatst moeten worden.

3. Wie doet wat in de ouderraad?
• Bestuur: Goele Raets is voorzitter, Bert De Houwer is ondervoorzitter en Peter
Maes is penningmeester.
• Activiteiten en kartrekkers en -duwers:
✓ Dag van de leerkracht – 28 Okt
o Doel: toezicht houden tijdens de dubbele speeltijd
o Werkjes verzamelen om te overhandigen aan al het personeel (niet
enkel de klasleerkrachten. In totaal zijn er 36 personeelsleden).
o Werkje voor dit jaar: een boodschap/tekening/... aan een
lichtslinger?
o Trekker: Goele
o Deelnemers: Karen, Sophie, Anette, Goele, Kim, Ilse, Koen, Barbara,
Laurens. Nog te bekijken of de helpende handen aangeschreven
dienen te worden.
✓ Grootouderfeest – 26 Okt
o Doel: Koffie verzorgen en grootouders begeleiden van de Rollebol
naar de refter.
o Trekker: Peter
o Duwers: Kristel, Ilse. Helpende Handen aanschrijven?
✓ Chocola (Sint en Paashaas):
o Trekker: Goele, en Koen voor de website
o Duwers (labelen van de dozen): Karen, Sophie, Bert
✓ Kersthappening – 23 Dec
o Gezellig samenzijn op de speelplaats met een hapje en een drankje
o Trekker: Bert
o Duwers: Sophie, Koen, Luk, Laurens, Kim, Kristel, Yanah, Goele
✓ Schoolfeest – 7 Mei 23

o Ouderraad vooral in steun
o Organisatie dessertenbuffet en opstellen/afbreken (tafels, stoelen,
tenten, ...)
✓ Afscheidsfeest 3KS – 14 Jun (= woensdag AM)
o Catering verzorgen
o Trekker: Koen?
✓ Afscheidsfeest 6LS – 28 Jun (avond)
o Catering verzorgen
o Trekker: Kim?
o Duwers: Laurens, Luk
4. Penningmeester: Stand van de rekeningen
• Gelden worden gebruikt in LS en KS voor: klein speelgoed (vb ballen), bussen voor
schoolreizen ...
• De stand van zowel zicht- als spaarrekening is zeer gezond.
5. Varia
• Weggeefkast (door Katrien): is geordend, zit veel in. Voorlopig werd er nog niets
uitgehaald. Hoe kunnen we bewustmaken en kenbaar maken? Misschien via de
kinderen sensibiliseren? Zeker de locatie en de openingsuren in de Nieuwsbrief
publiceren. Verder zal de school een ruimte ter beschikking stellen als stockage
voor items die in een bepaald seizoen minder relevant zijn.

