
Agenda Oudercomite  Dinsdag 
12/1/2016 

Verwittigd : Ann, An, Griet  

Algemene vergadering: start +/- 20u30 

- Voorbije activiteiten 

o Soepactie 

 Opmerking te heet 

 Geen toezicht omdat dit nog al moeilijk te organiseren is 

 Evt aparte locatie om soep uit te delen in apart lokaal bv 

bovenschool. Bv enkel voor de kleuterklassen  

 Of aparte stoelen en tafels van kleuters extra er bij te zetten 

 Soepzone afbakenen  + wachtrij organiseren 

 Soep achteraan en bedientafel vooraan 

 Verzekering? => verzekering in orde via vrijwilligers van school 

 Thermobekers om mee te nemen. Er zijn er effectief gevraagd en 

meegenomen 

 Verlichting + elektriciteit opnemen in draaiboek  

 Opbrengst: 128 euro 

o Bodymap 2/12 

 Inhoudelijk 

 Interessante toelichting op impact van beweging op ontwikkeling 

van kinderen. Op de info-avond werd er vooral gefocust op 

evenwicht en hoe een gebrek aan evenwicht een gevolg kan hebben 

op het gedrag van het kind. 

 Financieel: 18 euro (3euro pp) 

 Navolging in Tuimelaar? 

 Juf Shana geeft toelichting op volgende personeelsvergadering 

 Lijnen in kleutergang: Shana en Juf Chris. 

 Ook toegepast in turnlessen  

o Sint: positief onthaald door leerkrachten 

- Komende activiteiten 

o Gezamenlijke receptie Steengoed/OC op 17/1 

 STG verzorgt drank, OC verzorgt hapjes 

 OC: niet Nick, Diederik, Karin, Dominique en Mieke 

 Wel Joeri, Koen, Evelien, Wendy, Wendy C. 

 Wendy C. mailt naar Stefaan  

 STG: Koffie, afspraak Wim 

 Om 13u30 klaarzetten => Wim gaat hier ook zijn 

o Wafelactie 3-4-5/2 

o Quiz 27/2 

o Oudercontact 14/4 

 

 



- Concrete afspraken 

o Wafelactie: 

 Bestellen bij Bani.  

 Wanneer flyer? Voorstel: 7/1 tot ma 25/1: definitieve bestelling 

 Wo/Do ophalen 

 Wo: 

o VM stickers kleven: 8u30 

 Evelien, Karin, Diederik, Dominique, Griet 

o Leerkrachten  staan bij dozen  

 Do 4/2: geen wafels tijdens oudercontact 

 Vrijdag 5/2 

 Allergieën: wafelmix Aveve met water.  

o Wim bekijkt de allergieën en geeft deze door aan Wendy 

VDB 

 Petit Comité: Wendy, Griet, Evelien, Veronique 

 Organisatie per klas. De ene klas verwittigt de andere wanneer zij 

aan de beurt zijn 

o Quiz 27/2 

 Organisatie: 

 50 stoelen, 1 kar 10 tafels + spots => website gemeente 

 Bestelling drank 

 Boodschappen 

 Warmtekanon 

 Vrijdagavond voorbereiding 

 Petit Comité: Wendy C, Karin, Koen 

 Helpen: Mieke, Wim, Koen, Joeri (Jury), Wendy VDB, Wendy C 

 Zondag opruimen: Wendy, Joeri, Vicky 

 

- Juf Vicky uit 3e leerjaar 

o Smartboard:  

 Sterke visuele ondersteuning => helpt om grote groep volledig mee te krijgen 

 Leerproces voor mij, kinderen kennen het al. Krijgt soms tips van kinderen 

omdat die het al gewoon zijn 

 Interactie met kinderen 

 Vragen van kinderen kunnen direct opgezocht worden  

 Ook kennismaking met ICT. Zit nu geïntegreerd in de les, wordt niet 

meer apart gegeven.   

 Ook voorbereiding kan beter gebeuren. Je kan de avond ervoor alles 

klaarzetten op USB stick. 

 Opmerking: Last van ogen op einde van de dag? 

 Scherm gaat uit wanneer ze in het boek aan het werken zijn  

 Soms gaat het scherm na de middag ook niet meer aan 

 Max kwartier dat volledige focus op scherm ligt 

 Kinderen worden extra geprikkeld door digitale interactie 

 Spreekbeurt digitaal => eigen inbreng van kinderen of wordt dit vooral door 

de ouders uitgevoerd? Leerkracht merkt het verschil wel. 

 Powerpoint 



 Leerlingen stimuleren elkaar om bij te leren. Nieuwe dingen worden 

“gedeeld” in de klas of door de ene leerling aan de andere uitgelegd 

 Hoeveel inbreng komt van de ouder? 

 Office365 licentie van het school ook thuis ter beschikking 

 Gedicht typen in Word. Introductie lettertype + Bestand opslaan 

 Vanaf 5e leerjaar: lesvoorbereiding ook in Office 

 Wordt opgevolgd vanuit de school dat er niet gepest wordt  

 Iemand zijn mailadres is voorlopig geschorst 

- Info uit de schoolraad:  

o Digiboard:  

 films getoond?  

 Dit wordt beperkt tot korte films of fragment als beloning voor een 

verjaardag of op het einde van het trimester 

o Schoolreglement werd overlopen 

o Middagtoezicht: gemeente heeft zich aangepast aan de vrije scholen 

 Eerste uur opvang van de opvang is nu ook te betalen voor hen 

 Tarieven zijn gelijkgetrokken 

- Stand van zaken voor website 

o 16/11 aan gestart maar teruggefloten door ICT-coördinator omwille van verkeerde 

werkwijze. 

o Na deze examens wordt er terug aan verder gewerkt 

 

- Info uit de school 

o Schoolfeest:  

 BBQ zaal zat veel te vol.  

 Beperken tot max 180 eters i.p.v. 2 tijdstippen naar 3 tijdstippen  

 17u30 

 19u 

 20u30 

 Bodega onder afdak zodat personen na het eten daar kunnen zitten 

 Optreden: Muzo op podium 

o Gimme voorbeeld download foto’s 

 Mail sturen naar Gaby hoe foto’s opslaan. => Wendy C 

 Opmerking: ook Wendy C slaagt er niet meer in om het volledige 

album op te slaan 

o Anti-Pestbeleid 

 Wordt gecommuniceerd op website. Meer details zijn daar te vinden 

 Pesten: langdurig, personen die geïsoleerd worden, rolverdeling pesten, 

signaal herkennen, aandachtspunten 

 Preventieve actie: klassfeer, openluchtklassen, opsplitsen speelmomenten, 

meer ruimte geven aan kinderen, donderdagmiddagactie extra sport, 

tuimelhuisje om gespreksmoment te geven aan kinderen, klasreglement, 

move tegen pesten, sociogrammen per klas, gedragskaarten, contracten 

ondertekend en uitgehangen in klas en tuimelhuisje 

 Cyberpesten: om de 2 jaar An Valcken Child focus toelichting  

 Muziek op vrijdagmiddag, spel van de week aan secretariaat (Juf Shana) om 

verveling tegen te gaan. 



 Kinderen krijgen genoeg vrijheid om te spelen  

 No Blame methode is beschreven: groep wordt geleerd om zorg te dragen 

voor elkaar. Goed gedrag wordt uitgelokt en niet het straffen in het daglicht 

tenzij noodzakelijk 

 Klas-relaties en de kinderen die extra aandacht vergen worden besproken op 

personeelsvergaderingen  

o Indeling 1ste kleuterklassen 

 Er zijn al ouders aangesproken. Individuele aanpak om geen wantrouwen te 

wekken bij ouders die momenteel nog geen problemen zien 

o Overhandiging hoofdtelefoons 

 Geen probleem om nog extra hoofdtelefoons te voorzien wanneer daar 

noodzaak voor is 

 Er zijn er 3 beloofd. De eerste 2 werden overhandigd, de derde is op komst. 

o Contactlijsten klas 

 Deze werden nog niet uitgedeeld maar genoteerd dat dit nog moet gebeuren 

o Ontwerp van de speelplaats 

 Toelichting door STG 

 3 reacties van ouders, meester Bert 

 Bekeken door architect 

 Prijskaartje zal doorslaggevend zijn => gefaseerd 

 150euro / m²: 1500 m²  

 Plaats voor groen? Tuin is er dus geen echte noodzaak 

 Onder de 125000 euro want anders wordt je op de wachtlijst gezet 

o Spandoeken ophangen :  

 reclamevergunning of bevestiging aan gevel: navragen op gemeente 

 Feedback Wim: geen probleem voor spandoeken onder 4 m² 

 verzendingskosten evt uitsparen. Karin werkt in Antwerpen dus kan ze 

misschien oppikken. 

o Klusjesman: klinkers achter klassen en blotevoetenpad 

- Buikronde:  

o Ziekte leerkracht verwittigen aan ouders via Gimme 

o Ochtendtoezicht aan schoolingang 

 Gemeentebus zet enkel kinderen af als er iemand staat 

 Wim heeft leerkrachten nog eens herinnerd om zeker op tijd aan 

schoolpoort te staan. 

o Verlichting toiletten: blauwe, ook verstopt 

 Buffervat 220l. blaasbalg was stuk en moest vervangen worden  

 Vandaag in panne. Nu overgeschakeld naar leidingwater 

 Onduidelijk voor kinderen 

 Vervuiling toilet door leerlingen. 

 Bijna dagelijks gepoetst 

 Verlichting sensoren liggen klaar in technische ruimte.  

 Evt bekijken door Frederik  

 Sensoren zorgen ervoor dat lichten niet nodeloos blijven branden. 

 Te weinig licht => lampen decentraliseren  

o Verloren voorwerpen 

 Ze werden gesorteerd 



 Labels => toegekend aan Tina, opgenomen in haar takenpakket. 

o Extra sport op dondermiddag => zeer positief onthaald door kinderen 

o 1 kind L4 begeleid 2 kindjes L3 extra lezen. 10 min net na les 

o L5 en L6 eten apart. Leerlingen komen daarna wel helpen maar zorgt wel voor iets 

meer ruimte in refter. 

o Middag: muziek L5 en L6 geschikt voor kleuteroortjes op vrijdagmiddag? 

 Er wordt rekening mee gehouden. 

o Zwemmen: nat haar haardroger => praktisch geen tijd voor. Leerlingen worden 

verplicht om natte haren te bedekken wanneer ze uit zwembad komen en naar de 

bus gaan. Ze moeten ook een jas dragen en hun muts of kap opzetten. Ze komen om 

15u05 toe op school. Daarna mogen ze nog even buiten spelen. Er wordt gevraagd 

aan de juffen om hier ook extra op te letten voor kinderen met natte haren. 

 

- Nieuwe datum: Ma 21/3 volgende vergadering om 20u  

- Veronique kan niet aanwezig zijn 

Activiteiten oudercomité 

September 

27/8 -3/9: Infoavond 

Oktober 

5/10: Dag van de leerkracht 

  14/10: Chrysanten 

    

    

November 

19/11:Oudercontact L1-L2-L3 

December 

10/12:Oudercontact kleuter 

   Sint 

    

    

Januari 

 31/1: Dag vd directeur 

Februari 

3/2: Ophalen wafels 
4/2: Oudercontact L4-L5-L6 

  5/2: Wafels op school 

  27/2: Quiz 

  
 

Maart 
 

April 

14/4: Oudercontact kleuter + L1-L2-L3 

  23/4: Opendeur + BBQ 

    

    

Mei 

Feestbeestenreceptie 

Juni 

28/6: Oudercontact L4-L5-L6 

  29/6: Afscheid L6 

    

    

 


