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De vergadering samengevat
§
§

§
§
§
§
§
§
§

Stekelbees neemt 2 vragen mee naar hun overlegmoment.
Door omstandigheden is het bouwproject duurder uitgevallen dan voorzien, daardoor is er sterk
bespaard moeten worden op de begroting. We zullen de maximumcapaciteit van de klassen een
beetje moeten verhogen.
We prioriteren de criteria voor een goede klassenmix.
De school organiseert een 2de ouderbevraging. Iedereen bekijkt deze tegen de volgende
ouderraad.
De werkgroep van het gekko solidariteitsfonds komt maandelijks samen om de aanvragen te
bespreken. Ze gebruiken hiervoor een sjabloon.
We zoeken nog soepmakers voor onze soep op de stoep actie op 19/12
Vanaf januari maken we opnieuw maandelijks gratis soep.
We zoeken nog vrijwilligers om budgetspelen aan te leren.
Zwarte piet wordt roetpiet.

1. Opvolging vorig verslag
Het vorige verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Nieuws van Stekelbees
Er zijn 2 vragen/suggesties voor Stekelbees:
§ In hoeverre kan Stekelbees flexibeler omspringen met de uiterste inschrijvingsdatum voor de
opvang op schoolvrije dagen? De afspraak is dat ouders 1 week vóór de schoolvrije dag zich
inschrijven. Vorig jaar is hier flexibel mee omgesprongen. Dit jaar is men daar veel strenger op
geworden owv 2 redenen. Ten eerste omdat Stekelbees hard heeft ingezet op een duidelijke
en vroege communicatie naar ouders toe oa via strookjes, nieuwsbrief, …. Ten tweede omdat
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§

de personeelsplanning 1 week op voorhand moet opgesteld worden. Stekelbees neemt de
vraag naar meer flexibiliteit mee naar een volgend overleg.
Ouders stellen vast dat tijdens het middageten in de refter Stekelbees kinderen tegen de muur
zet wanneer ze niet stil zijn. Kinderen van de LS die praten tijdens het “time timer” moment
worden na 1 opmerking gevraagd om tegen de muur te gaan staan, kleuters na 2 opmerkingen.
(Time timer is een afgesproken tijdspanne waarbinnen iedereen in de refter stil moet zijn). De
kinderen moeten hun boterhammen of soep bijgevolg rechtstaand opeten. Is er geen andere
manier om deze kinderen erop te wijzen dat ze stil moeten zijn? Stekelbees heeft ondertussen
een aparte tafel voorzien voor kinderen die niet stil zijn.
Om te voorkomen dat er tijdens de soepbedeling chaos is, is er het voorstel om ouders of
begeleiders van stekelbees specifiek toe te kennen aan 1 of 2 vaste tafels. Zij zorgen er dan
voor dat de soep aan de kinderen van die tafel(s) uitgedeeld wordt. Stekelbees wil ook – als de
financiën het toelaten – een dienkar aankopen. We zien zeker een positieve evolutie in het
reftergebeuren.

3. Nieuws uit de school
3.1. Terugkoppeling schoolraad
Wie wil weten wat een schoolraad is, checkt even https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoolraad. In onze
schoolraad zitten volgende personen: Karen (ouder), David (ouder), Dirk (directie), Kathleen (juf),
Ann (juf), Dirk De Voeght (buur), Vincent Cipers (buur), Luc Neyens (LBC)
Op de schoolraad van 05/12 werd de huidige financiële toestand van de school besproken. Ook de
teamsamenstelling en het lestijdenpakket kwam aan bod. Het urenpakket dat de school krijgt, is
afhankelijk van het aantal leerlingen aangevuld met extra SES lestijden. Dit brengt 2 problemen met
zich mee:
§ Via het project School in Zicht is de samenstelling van de nieuwe klassen gewijzigd en zijn er
bijgevolg minder SES lestijden.
§ De telling van het aantal leerlingen gebeurt op 01/02 van het voorgaande schooljaar. De school
krijgt dus bij de start van het nieuwe schooljaar in september de uren toegewezen, berekend
volgens de telling van 01/02 van het voorgaande schooljaar. Maar tijdens het schooljaar komen
er in de kleuterschool steeds nieuwe instappers bij. Voor deze nieuwe instappers werden nog
geen extra uren toegekend.
Een mogelijke oplossing op lange termijn is het verhogen van de capaciteit. Een andere suggestie
is ervoor zorgen dat je bij de verkiezingen op iemand stemt die onderwijs hoog in het vaandel draagt
en daar de nodige centen aan wil besteden. De ouderraad vindt het belangrijk om – in aanloop naar
de verkiezingen van mei 2019 – alle verkiezingsprogramma’s waarin onderwijs aan bod komt, op te
hangen op school en hier duiding rond te geven. Ook uitleggen hoe de mensen de stemcomputer
moeten gebruiken, is nuttig. We nemen dit zeker mee als werkpunt.

3.2. Bepalen criteria klassamenstelling
Tijdens de ouderraad van 18/9/2018 hebben we de voor-en nadelen besproken van het
jaarlijks/éénmalig mixen van klassen. De leerkrachten hebben ondertussen criteria bepaald die
belangrijk zijn voor klasgroepen met het oog op het optimaal functioneren. Ze hebben deze criteria
eveneens geprioriteerd. Aan de ouders wordt gevraagd om dit ook te doen.
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De criteria zijn: aantal jongens–meisjes, aantal leerlingen, cultureel religieuze achtergrond, SES
kenmerken, inspraak van de ouders, inspraak van de leerling zelf, zittenblijvers, gedrag, broers of
zussen, leerzorg, …. Dit zijn de resultaten:
Prio 1
Prio 2

Leerkrachten
Leerzorg
Gedrag

Ouders
Leerzorg
SES

Prio 3
Prio 4
Prio 5
Prio 6

Jongens-Meisjes
SES
Aantal leerlingen
Cultureel religieuze achtergrond

Aantal leerlingen
Gedrag

De leerkrachten hebben deze matrix toegepast op de huidige klassamenstellingen en de klassen
van de LS blijken niet evenwichtig verdeeld te zijn. De criteria zullen ook nog voorgelegd worden
aan de leerlingenraad. Alvorens de school hier een definitieve beslissing in neemt, zal zij dit eerst
nog aftoetsen op de ouderraad. Om de vraag toch ook al aan een grotere ouderpopulatie te stellen,
wordt gesuggereerd om dit puntje mee op te nemen in de ouderbevraging.

3.2. Ouderbevraging
In 2014 heeft de school een ouderbevraging gedaan (zie bijlage 1). De resultaten werden
teruggekoppeld via een infographic (zie bijlage 2). De school wenst opnieuw deze ouderbevraging
rond te sturen. Als er iemand is die deze bevraging online kan uitwerken, geef dan maar een seintje.
Wil elke ouder van de ouderraad tegen de volgende vergadering eens bekijken of we zaken kunnen
verbeteren?
Volgende suggesties werden nu al gedaan:
§ Vragen ivm stekelbees mee opnemen. Raf bekijkt welke vragen dit moeten zijn.
§ Onderaan wordt er gevraagd om het nummer van de 3 belangrijkste zaken in een vakje te
noteren. Dit blijkt niet zo duidelijk te zijn.
§ Vraag meenemen ivm het mixen van klassen.

4. GEKKO solidariteitsfonds
Om het beheer van de middelen in het solidariteitsfonds gestructureerder en daardoor
transparanter te laten verlopen, hebben we een subgroep opgericht (bestaande uit Jos, Yasmina
en Kristin). Deze komt maandelijks bij elkaar en bespreekt de aanvragen, die via een sjabloon samen
met de gezinnen worden voorbereid. De volgende data zijn 20/12, 17/01, 21/02, 21/03, 25/04,
23/05, 20/06 telkens van 10:00 tot 11:00. Het sjabloon ligt voor iedereen ter beschikking in de
leraarskamer.
De financiën die we ter beschikking hebben in het solidariteitsfonds zijn afkomstig van giften,
opbrengst brunch soroptimisten, verkoop overschot ontbijt, … We moeten er wel voor zorgen dat
we inkomsten blijven genereren. Voorstellen: geschenkbons, 1 promille actie waarbij mensen via
een domiciliëring 1/1000ste van hun loon maandelijks storten, VZW gekko opstarten zodat we fiscale
attesten kunnen uitschrijven, …
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Alle kennis die de werkgroep opdoet, zou best genoteerd worden in een soort draaiboek. Misschien
kunnen we 1 keer per maand via Facebook een tip van gekko plaatsen (deze tip zouden we dan
ook visueel moeten maken)

5. Activiteiten ouderraad
5.1. Voetbal papa’s (18/12)
Dinsdag 18/12 is het voetbal voor papa’s in de turnzaal van onze school. Er zijn al een aantal
inschrijvingen binnengekomen. Dit zijn de data voor volgend jaar (nog te bevestigen door David):
15/01, 19/02, 19/03, 14/05, 18/06.

5.2. Soep op de stoep (19/12)
Woensdag 19/12 is het onze soep op de stoep actie ten voordele van Welzijnszorg. Er zijn genoeg
helpers op de dag zelf. We zoeken enkel nog soepmakers! Wie soep wil maken, mag dit melden
aan Nele of Katrijn. Marc G, Kristin en Karen maken soep. Dirk zorgt ervoor dat de briefjes in de
boekentassen gestoken worden. Wie soep komt brengen, mag dit ’s morgens in de ijskast van de
oude turnzaal zetten. Graag de soep maken met groentenbouillon aub.

5.3. Film ‘Demain’ (20/12)
Donderdag 20/12 wordt om 20:00 door Thuis in Nekkerspoel (TiN) de film ‘Demain’ getoond in onze
school. Iedereen is welkom. David B zorgt voor een geluidsinstallatie.

6. Maandelijks gratis soep op school
Het project ‘Maaltijd Met Meerwaarde’ waarbij we maandelijks gratis groenten kregen via het
Sociaal Huis is afgelopen. Toch willen we graag 1 keer per maand gratis soep blijven maken voor
de kinderen. De Doederij wil groenten schenken (uitgezonderd in de winterperiode) en de
Baarbeekhoeve verkoopt zijn gedeukte groenten aan 5 euro per bak. Vanaf volgend jaar zal Jos
afwisselend bij de Doederij en de Baarbeekhoeve de groenten gaan ophalen. Op volgende data
zullen we soep maken: 18/01 (Baarbeekhoeve), 15/02 (Doederij), 15/03 (Baarbeekhoeve), 26/04
(Doederij), 17/05 (Baarbeekhoeve), 21/06 (Doederij). Karen voorziet olie, groentenbouillon en peper.
Karen maakt een briefje (zie bijlage 3)

7. Ouders opleiden in budgetspelen
BudgetInZicht (BIZ) is een deelwerking van het CAW Boom Mechelen Lier. BudgetInZicht werkt
preventief rond schuldenproblematiek. Hiervoor geven zij financiële educatie in het lager onderwijs.
Om hun project schaalbaar te maken zijn zij op zoek naar geëngageerde vrijwilligers, leerkrachten,
ouders om hen op te leiden om deze budgetspelen te spelen in de 2de en 3de graad van het lager
onderwijs. De budgetspelen zijn ontwikkeld door Wikifin, een organisatie die jaarlijks de week van
het geld organiseert.
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Ook in onze school merken we dat veel kinderen de waarde van geld niet kennen en er dus ook
niet goed mee kunnen omgaan. Deze spelen (Budg€tPRET en Just’in Budget) zouden zeer nuttig
zijn. Op dit moment is er echter geen ouder die zich hiervoor vrijwillig aanbiedt (misschien iemand
van de afwezigen?). Dirk polst nog eens bij de leerkrachten of bij de vrijwilligers van Samen voor
Sam. Karen vraagt via Imane na bij de moedergroep of er iemand interesse heeft. Karen bezorgt
Dirk de mail.

8. We denken na over … sinterklaas en zwarte Piet
Nu het sinterklaasfeest achter de rug is, is het misschien fijn om eens vooruit te blikken. Dat het
sinterklaasfeest een kinderfeest is en dat ook moet blijven, dat staat als een paal boven water. Maar
de vraag rijst of we de figuur van zwarte piet moeten blijven behouden zoals hij vandaag de dag
wordt voorgesteld, helemaal zwart met rode lippen en een oorbel? Kan deze figuur misschien niet
evolueren naar een roetpiet? Net zoals ook de VRT dit zonder veel poeha heeft gedaan bij de
aankomst van de Sint in Antwerpen. De zwarte piet komt immers door de schoorsteen. De
ouderraad en ook de school wil hier naar volgend jaar toe rekening mee houden.
Nog een paar bedenkingen bij de sintzakjes van dit jaar:
§ De sintzakjes zo vroeg maken heeft als nadeel dat de koekjes helemaal plat waren.
§ De guimauvekes bevatten varkensgelatine. Volgend jaar moeten we hier zeker op letten.

9. Varia
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§

De bus van het zwemmen is al 3 keer niet gekomen. Is het een idee om met de fiets te gaan
zwemmen? Volgens de leerkrachten zijn veel fietsen niet in orde.
De ouderraad keurt de aankoop van een muziekinstallatie en projectiescherm goed. Dirk doet
een voorstel.
We gaan werken in de natuur op zaterdag 16/03 vanaf 13:00 tot 17:00. Dries bekijkt nog of de
kinderen kunnen opgevangen worden door JNM.
Sinds dit jaar start de ouderraad om 19:30 ipv om 20:00 waardoor we vroeger kunnen afsluiten.
De meeste ouders vinden dit nog steeds positief. We behouden dus het startuur om 19:30. We
blijven wel wisselen met de dagen.
Wie nog mensen kent die gratis groenten willen/kunnen leveren voor de BBQ, mogen dit
doorgeven aan de werkgroep (Jos, Marc G of Mario).
Onlangs zaten er folders van de VLAM in de boekentassen om het eten van vlees te promoten.
Vele ouders vonden dit vreemd en ongepast. Misschien moet de school de folders die ze van
3de partijen krijgen, aandachtiger bekijken. In sommige gevallen kan je er dan voor zorgen dat
bepaalde folders niet uitgedeeld worden of in andere gevallen kan je ervoor zorgen dat folders
extra in de verf gezet worden.
De sportkampen op school tijdens de vakanties liggen vast en kunnen binnenkort geboekt
worden.
Een pluim voor de school voor het 2-wekelijkse forum! Dit is een zeer aangename start van de
week.
Nele koopt voor alle stoelen en tafels in de refter nieuwe “tchoepkes”.
Iedereen brengt de volgende vergadering een hapje of een drankje mee zodat we kunnen
klinken op het nieuwe jaar !
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Volgende vergadering: donderdag 31/01/2019 om 19:30
Verslag ouderraad 20181212 nr. 4
GEMAAKTE AFSPRAAK

VERANTWOORDELIJKE

Verkiezingsprogramma’s ivm
onderwijs beschikbaar stellen

Karen

Asap

Neen

Bekijken ouderbevraging

Iedereen

31/01/2019

Neen

Vragen bepalen over Stekelbees die Raf
in de ouderbevraging moeten
opgenomen worden

31/01/2019

Neen

Maandelijkse tip van gekko op
facebook pagina zetten

WG GEKKO

Asap

Neen

Bevestigen data voetbal

David N

Asap

Neen

Soep maken

Kristin, Karen,
Marc G

19/12

Neen

Briefjes soep op de stoep uitdelen

Dirk

Asap

Neen

Geluidsinstallatie Filmavond 20/12

David B

20/12

Neen

Maandelijks ophalen groenten
Doederij/Baarbeekhoeve

Jos

Steeds op
donderdag

Neen

Aankopen olie, bouillon, peper

Karen

Asap

Neen

Brief soep

Karen

Asap

Ja

Budgetspelen – vrijwilligers SAM of
leerkrachten zoeken

Dirk

Asap

Neen
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Mee te nemen in de
werkgroep
kansenbevordering
en diversiteit

15/01, 19/02,
19/03, 14/05, 18/06

18/01 (BB)
15/02 (Doederij),
15/03 (BB)
26/04 (Doederij),
17/05 (BB)
21/06 (Doederij)

Zie bijlage 3
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GEMAAKTE AFSPRAAK

VERANTWOORDELIJKE

DEADLINE

UITGEVOERD

Budgetspelen – Imane contacteren
en mail aan Dirk bezorgen

Karen

Asap

Ja

Voorstel ivm geluidsinstallatie en
projectiescherm

Dirk

Asap

Neen

Data
§
§
§
§

Dinsdag 18/12/2018 van 20:30-21:30, Voetbal papa’s
Woensdag 19/12/2018 van 12:00-13:00, Soep op de stoep
Dinsdag 22/01/2019 van 14:00-15:45, WG kansen en diversiteit nr 3
Zaterdag 26/01/2019, WinterBBQ

Bijlagen
§
§

Ouderbevraging 2014
Briefje soep
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