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Verslag ouderraad nr. 5
Aanwezig

Verontschuldigd

KS/LS

Patricia

OR

Annemieke, Marc N, Mario, Marc G, Aziz, Geert, Nele, Nadia, David,
Jos, Wouter, Hanne, Caroline

DIR

/

KS/LS

/

OR

Souad, Jorre, Leen, Katrijn

DIR

Dirk

Verslag

Karen

De vergadering samengevat
-

1.
o

o
o

We bereiden het openingsfeest voor.
o Ouders zijn welkom op het forum (08:40) en ’s avonds vanaf de receptie (19:30)
o De ouderraad zorgt al zeker voor foto’s en hapjes.
Helpers zijn altijd welkom op volgende data:
o Soep maken op 23/02, 23/03, 27/04 en 25/05 (vanaf 10:00).
o Pannenkoeken bakken op vrijdag 09/02 (vanaf 09:00).
o Groendag op zaterdag 17/02 (vanaf 10:00).

Opvolging verslag vorige vergadering
We laten een blad rondgaan om de contactgegevens van de ouderraad op te noteren.
Caroline zal dit uittypen en rondsturen. Nadien zullen we dit nog verder aanvullen met de
gegevens van ouders die niet aanwezig konden zijn.
David zoekt verder naar aangepast poetsmateriaal: een kuismachine en grote stofmop voor
de turnzaal. De echtgenoot van Yasmina kan ons misschien helpen.
Er is nog een bedenking rond onze soep op de stoep actie. Het feit dat er minder opbrengst
is (er werd veel soep meegenomen in vergelijking met de bijdrage die we ervoor kregen) is
misschien een signaal dat er echt wel nood is bij sommige ouders. Mogelijks kan ook
onduidelijke communicatie de oorzaak zijn. We gingen dit oplossen door enkel nog 0.5L soep
en tassen soep te verkopen.
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2.

Nieuws uit de school

De planning voor het openingsfeest ziet er momenteel als volgt uit:
o Voorafgaand:
§ Elke klas doet een bevraging in de klas: wat zijn thema’s waar kinderen het over willen
hebben (gender, origine, taal, …)? Welke activiteit willen ze doen?
§
Uitwerken van acties: elke klas bepaalt zelf wat er uitgewerkt wordt. Dat kan een
éénmalige activiteit zijn, een projectweek.
§
Toewerken naar toonmoment: op forum vrijdag wordt er uitgewisseld. Dat kan een
lied, versje, dansje, optocht, filmpje, foto’s, affiche,… zijn. Deze materialen worden
ook op het avondfeest tentoongesteld. Het zou leuk zijn als de nodige infrastructuur
aanwezig is om materiaal, tekeningen, … deftig te kunnen ophangen (Bv Dignitet in
IKEA).
§
Dirk bezorgt na de krokusvakantie een overzicht van wat de klassen juist zullen doen.
o Planning dag zelf:
§ 08:40 - Forum met toonmoment omtrent diversiteit. Ouders zijn welkom.
§ 13:05 - Feestje voor de kinderen. Leerkrachten organisere, niet bedoeld voor ouders.
§ 19:30 - Start receptie
§ 20:00 - Inhuldiging
§ 21:00 - Dansfeest
o PR:
§ Er wordt een uitnodiging rondgestuurd met de post. Zie eerste versie van de
gastenlijst in bijlage. Als er iemand ontbreekt, laat dit dan zeker weten.
§ Elk gezin krijgt een affiche - de bedoeling is om deze voor het raam te hangen.
o Catering
§ We zouden het leuk vinden als er ook wat gezonde alternatieven aangeboden worden
tijdens het kinderfeestje. Een aantal suggesties waar geen of zeer weinig werk aan is:
kerstomaatjes, druiven, rozijnen, notenmengeling, soepstengels, kaasblokjes. Naast
chips kan men ook popcorn of wafeltjes voorzien.
§ Er wordt een brief rondgestuurd naar ouders om te vragen of zij een hapje (graag ook
iets divers) willen maken voor ’s avonds. Brief aanpassen: Vermelden dat onkosten
mogen binnengebracht mogen worden en een aantal voorbeelden van een ‘hapje’
meegeven.
§ De gidsen van OLVV zullen instaan voor de drankbediening e.d. op de avondactiviteit.
o Nog te bekijken: iets dat we samen met de kinderen/ouders zullen doen:
§ De wereldkaart (Imane)
• Er is de bedenking dat we bij het plaatsen van speldjes op een wereldkaart
opnieuw focussen op verschillen en niet op gelijkenissen. Duwen we niet
opnieuw iedereen in hokjes? En wat willen we hier eigenlijk mee bereiken?
• Het is belangrijk om een goede vraag te stellen (waar liggen je roots, waar heb je
familie wonen, …)
• Anderen vinden dat het visueel wel een mooi beeld geeft van de diversiteit op
onze school.
• Wat vinden de leerkrachten?
§ Idee met foto’s met quotes (David)
• David laat op de computer zijn uitgewerkt voorbeeld zien. Iedereen vindt dit een
leuk idee om te doen. Het is belangrijk om de juiste vraag te stellen.
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Karen en David zullen een drietal fotosessies organiseren na school en een
geschikte vraag zoeken.
• Karen contacteert opa Jan, Rina en Leen om te vragen of zij op één van
voorgestelde data fotograaf kunnen spelen.
Kunstwerk met halve foto’s aan elkaar geplakt (Meriem).
• De ouderraad is van mening dat als we de wereldkaart en de foto’s met quotes
uitwerken, dat dat voldoende is. Dit voorstel zullen we dus niet verder
uitwerken.
•

§

3.
o

o

o

Activiteiten ouderraad
Eén keer per maand zullen we van het Sociaal Huis gratis groentenpakketten krijgen. Hiermee
kunnen we soep maken voor de kinderen. De volgende keren zijn 23/02, 23/03, 27/04 en
25/05. Er wordt deze week een brief meegegeven om helpers te zoeken (van 10:00-13:00).
Jos, Imane of ikzelf zullen steeds aanwezig zijn. De eerste soepdag was in januari en alles is
goed verlopen. Momenteel lenen we materiaal van de chiro maar het zou handig zijn moest
de school zelf kunnen beschikken over een gasvuur en een grote kookpot. De ouderraad is
het eens met deze aankoop. Karen zal de aankoop regelen (met behulp van Nele die 10%
korting krijgt bij de Hopper).
Vrijdag 09/02 bakken we pannenkoeken voor carnaval. Maarten steekt om 08:30 de bakplaat
aan zodat we om 09:00 kunnen beginnen bakken. Geert neemt de organisatie en de
aankopen op zich. Volgende ouders willen een handje komen helpen: Annemieke, Nele, Leen,
Nadia, Patricia, Aziz, Natalie (echtgenote van Marc G.). Als topping kiezen we voor
bloemsuiker en bruine suiker. Hanne en Geert brengen een bloemsuikerstrooier mee. Nele
zorgt nog voor een grote kom. Er zullen ongeveer 400 pannenkoeken worden gebakken.
Belangrijk! Als er kinderen zijn met allergieën, dan vragen we dat de ouders zelf voor
aangepaste pannenkoeken zorgt. Karen zal nog een mail naar de leerkrachten versturen.
Er zijn 2 groene werkdagen gepland op de school
§ Werkdag op 13/02 met de juffen. Maar ik heb bericht gekregen dat deze niet zal
doorgaan.
§ Werkdag op 17/02 vanaf 10:00. Volgende activiteiten staan op de planning:
• Haag aanplanten
• Lindsay’s garden: raster hangen, klimplanten planten, kunstgras leggen
> Marc checkt of we ergens goedkoop kunstgras kunnen kopen.
> Opgelet met het leggen van kunstgras. Kunstgras moet blijkbaar op zavel
en vervolgens op geotextiel gelegd worden. Nele zoekt dit eens even verder
uit.
• Stuur en tankstation tegen muur bevestigen
• Controleren fietsjes
• Afval naar containerpark voeren
• Start bouw buitenkeuken, werkbank, auto (kan enkel indien we
europalletten hebben. Mario vraagt na bij zijn werk)
We zijn tegen 17/02 nog op zoek naar volgende materialen: raster, kunstgras, europalletten,
auto met aanhangwagen om te gebruiken?
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Varia
Er is de opmerking gekomen dat er fietsjes zijn aangekocht met het geld van de ouderraad
zonder een gezamenlijke beslissing en zonder communicatie. Welnu die aankoop is gebeurd
met projectgeld. Er is dus geen geld van de ouderraad gebruikt. Dit wil zeggen dat we onze
4752,34 euro nog altijd hebben om te investeren.
Karen heeft namens de ouderraad een brief geschreven om extra fietsenstalling buiten de
school te vragen. Als iedereen zich hierin kan vinden, dan wordt de brief naar Marina de Bie
gestuurd. Volgende opmerkingen worden gegeven:
§ Het is te gevaarlijk om de kinderen hun fietsen buiten de school te laten parkeren.
§ Het voorstel om minimum 1 en maximum 3 autoparkeerplaatsen op te geven voor
een fietsenparking is niet wenselijk gezien de hoge parkeerdruk in de buurt.
§ Tegenwoordig zijn er veel systemen waarbij je fietsen in de hoogte kan stallen.
Deze systemen zijn wel heel duur en voor kinderen uiteraard niet zo gemakkelijk.
§ De nadruk moet dus liggen op het voorzien van extra fietsenstalling in het park, ook
rekening houdend met het openstellen van de sportzaal. Maar daarnaast zou het
niet slecht zijn dat de stad ook wat extra fietsenrekken zou plaatsen op andere
openbare plaatsen rondom de school.
Karen past de brief aan.
Dirk heeft overleg gehad met Stekelbees en een aantal zaken kunnen uitklaren. Wie nog
vragen heeft, mag met de facturen naar de school komen (details nodig om de zaken te
kunnen bekijken).
David en Jos zijn bezig met het opstellen van scenario’s om het tekort aan 2 klaslokalen op te
vangen. De scenario’s zijn beschreven en worden nu naar Wouter (technisch directeur van
VZW de Ranken) gestuurd om ze technisch te onderbouwen.
De nieuwe turnzaal is klaar en kan gebruikt worden!
§ Er is zumba voor vrouwen op dinsdagmiddag van 12:00-13:00.
§ David wil graag een voetbalmatch organiseren op een vrijdagavond. En omdat wij
genderneutraal zijn, is elk geslacht uitgenodigd om mee te voetballen J
Hou volgende data al vrij:
§ Op zaterdag 10/03 gaan we werken in het Mechels Broek. Dries (echtgenoot van
Nele) is de verantwoordelijke.
§ Op zondag 18/03 organiseert Vitamine B4 een loopevent.
Oudercontact Kerstmis: wordt naar een volgende vergadering verzet. Hoe zit het systeem
voor de oudercontacten in elkaar? De tijd tussen het eerste en tweede contact is vrij lang.
Bijsturen wordt dan moeilijker.
Ouderavond Kiva: wordt naar een volgende vergadering verzet.

Volgende vergadering: donderdag 08/03/2018 om 19:30
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GEMAAKTE AFSPRAAK

VERANTWOORDE-LIJKE

DEADLINE

UITGEVOERD

Aankoop gasvuur en kookpot

Karen

Asap

Neen

Mail rondsturen naar leerkrachten
ivm allergieën pannenkoeken

Karen

Asap

Ja

Goedkoop kunstgras
Info mbt leggen van kunstgras
Verzamelen europalletten

Marc
Nele
Mario

Asap

Ja
Neen
Neen

Infrastructuur voorzien voor
ophangen van tekeningen, foto’s,
…

Dirk?

16/03/2018

Neen

Brief hapjes aanpassen

Karen

Asap

Neen

Brief fietsenstalling aanpassen

Karen

Asap

Ja

EXTRA INFO

Dignitet Ikea

Data
§
§
§
§
§

Vrijdag 09/02/2018 van 09:00-12:00, pannenkoeken bakken
Zaterdag 17/02/2018 van 10:00-12:00, groene werkdag op school
Zaterdag 10/03/2018 van 14:00-17:00, werken in het Mechels Broek
Vrijdag 16/03/2018 van 19:30, receptie opening schoolgebouw
Zondag 18/03/2018 van 11:30-16:00, loopevent Vitamine B4 voor Nekkerspoel

Bijlagen
§
§

Eerste versie gastenlijst
Aangepaste brief fietsenstalling
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