VERSLAG OC-vergadering 23 april 2018
Aanwezigen:
Ouders: Wendy, Sara, Sofie R., Ellen, Sofie L.
School: juf Katrien (K1), juf Delphine (L1), Naomi (secretariaat), Wendy (directrice), juf Kim (L1), juf
Silke (L1), juf Liesbet (K3)

0/ Algemene werking
* volgende OC-vergadering dinsdag 05 juni 2018 *

1/ Thematische werkgroepen : stand van zaken
Werkgroep Opvang :
•
•

•

•

•

Verslag werkgroep wordt nog gecommuniceerd met het OC
Momenteel geen klachten over Infano
o Vraag van ouder : beloonsysteem van Infano voor het opruimen van afval
tijdens de opvang (lager) ? dit werd reeds door directie aangekaart bij Infano :
kinderen geen beloning geven voor het opruimen van de speelplaats
(kinderen maken de speelplaats sowieso al maandelijks afvalvrij; blijkbaar
waren kinderen dit ook in de opvang beginnen doen en werden zij daarvoor
door Infano beloond)
Financieel plan: 1 contractueel in zowel het lager als het kleuter (vacature vdab) plus
1 of 2 wijkwerkers (via werkwinkel) per domein (kleuter en lager apart) afhankelijk van
de totale kostprijs per wijkwerker/schooljaar en de vraagprijs naar ouders voor de
opvang
-) OC stelt voor om internet en sociale media te benutten om vacature publiek te
maken
-) directie DWB bezorgt vacature vdab aan OC zodat deze via de Wijze Lijst en
Facebook kan worden verspreid (noot : vacature werd ontvangen (Sara))
Plan:
o Ochtend- en woensdagnamiddag opvang blijft gemengd (kleuter en lager
samen)
o Avondopvang blijft gesplitst tot 18u
o Zoektocht naar naschoolse activiteiten oa. contacten met Hogeschool Gent
-) gegevens van muziekleraar Joeri worden doorgegeven aan directie
(noot : de gegevens van Oormajoor werden doorgemaild aan directie DWB
(Sara))
o Tekenacademie van Stad Gent zou blijven als naschoolse activiteit
-) ! letten op (tijdige) communicatie naar ouders
o Sportaround tijdens de woensdagnamiddag blijft ? afhankelijk van de
organisatie Brede School Sint-Amandsberg
-) directie DWB vraagt dit opnieuw aan
Ter info: Pretfabriek gaat volgend schooljaar terug door op De Wijze Boom

Werkgroep infrastructuur
•

Planning bij kleuters?
o Toiletten kleuters zijn uitgebroken, renovatiewerken zullen echter
langer dan 1 maand duren door onvoorziene omstandigheden (oa.
vloer uitbreken) (noot: infobrief van directie DWB volgt nog)

o

o
o
o

•

CLB-paviljoen: ten vroegste half mei beginnen, scholengroep heeft
offerte gekregen en de noodzakelijke werken (oa. wat asbest betreft)
zouden € 36.000,- kosten, er wordt dus een andere offerte
opgevraagd
Ramen zouden ook ten vroegste voor half mei zijn (opmeting is
inmiddels gedaan)
Speelplaats wordt uitgesteld want eerst moeten de werken gebeuren
Put op de kleuterschool is gelinkt aan internetkabels ed. vertrekkend
van het lager, hiervoor afhankelijk van de rollende ploeg
Scholengroep, normaal terug beginnen vanaf dat het mooi weer werd,
ander werk tussengekomen, directie DWB navraag gedaan en staan
in elk geval op de werklijst

Ter info :
o Muisjes?
▪ enkel boven juf Katrien haar klas -) 23/04 is gespecialiseerde firma
geweest, volgende week woensdag terug klas in gebruik nemen, juf
Katrien was preventief uit klas gegaan
▪ ook in het lager? er werd al eens een muisje gezien (buiten de
schooluren) maar nog geen strontjes gevonden, interventie voorlopig
niet nodig

Schoolstraat – Veiligheid rond school
•

•

•

Sabine van Lancker (Stad Gent) heeft samengezeten met het middelbaar
(leerlingenraad en leerkrachten) : mentaliteitsverandering bij leerlingen bekomen,
werkgroepen bekijken sensibilisering
-) Sabine wacht dit verder af -) concrete datum afgesproken?
directie DWB vraagt na
-) aan Sabine vragen om Schoolstraat te starten met woensdagnamiddag als begin
(evt. ouders eerst op post en dan aflossing door leerkrachten); indien Sabine hiervoor
geen fiat geeft, zoeken naar andere oplossing (evt. nieuwe afspraken maken met
ouders en leerlingen)
directie DWB koppelt terug naar OC
oproep bij de ouders voor gemachtigd opzichter : er zijn 5 briefjes van (groot)ouders
binnengekomen
-) in totaal 20 nodig
Vraag van ouder: ophalen van kindjes op de speelplaats na school?
o agendapunt werd besproken op personeelsvergadering: afhaalmoment na
school overzichtelijk en organisatorisch houden, al zeer druk op de
speelplaats door verschillende rijen voor infano, fietsers, voetgangers en
huiswerkstudie, aanwezigheid ouders op speelplaats zou dit bemoeilijken
o voorstel : opschuiven tot na de fietsenstalling -) probleem omdat toegang niet
breed genoeg is voor al de passage
o drukte aan de schoolpoort voornamelijk op woensdag -) zie terug punt
Schoolstraat

2/ Activiteiten OC
•

Schoolfeest bar (Sofie VA)
o Info van directie DWB:
o Aperitiefmoment : 11u-12u
o Eindduur ? 19u
o Drankkaarten 10 euro en 6 euro
Directie DWB voorziet drankkaarten
o Eten ? stoverij met frietjes (traiteur)
o Ijsjeskraam door leerkrachten

o
o

2 bars voorzien : refter en binnenspeelplaats
Vraag van OC om toch koelcel te kunnen gebruiken door brouwer bij levering
Directie DWB vraagt na

• Rommelmarkt (zondag 23 september 2018) (Wendy)
o Gesprek tussen Bar Estafette, Jelle (rommelmarkt Kriekerij) en Wendy (Vree Wijze
Rommelmarkt DWB): idee om de rommelmarkt door te trekken naar de zijstraten van
de Sint-Baafskouterstraat (Kriekerijstraat, J. Verdegemstraat en O. Colbrandtstraat)
en op DWB foodtrucks en kinderanimatie te voorzien
o Overleg en akkoord nodig van bestuur ASBR (actiegroep SintBaafskouter/Rozebroeken): rommelmarkt Kriekerij gaat normaal door tijdens weekend
Copabocana
o Afspraken maken rond verdelen winst, wat bij slecht weer, … , eventueel parking van
het middelbaar gebruiken voor standhouders
o Directie DWB reeds akkoord gegeven om samen te werken met ASBR
o Stel toch geen samenwerking, dan vindt vree wijze rommelmarkt sowieso plaats op
zondag 23/09
o Vraag naar OC: OK ? ondersteuning van het OC is er voor het initiatief, voordeel:
grotere rommelmarkt – meer passage en connectie met de buurt, wel tijdig
communiceren want hulp zal welgekomen zijn zowel bij voorbereidingen als de dag
zelf
•

Info-avond via opvoedingswinkel (Sara) : volgend schooljaar te bekijken (info werd ontvangen)

3/ Evaluatie activiteiten
•

Pasen (Sven) :
o Goed dat er 3 verschillende paaseieren waren
o Sponsoring voor scouts Hagepoorters
o Sommige van de allerkleintjes bang van paashaas

•

Quiz (Jelle, Jan en Tiele):
o 35 ploegen deelgenomen !
o Voelbaar bij jury en barmedewerkers ;)
o Veel mannenvragen ;) niet gemakkelijk maar zeer leuk = enthousiast publiek
o Pluim voor de organisatie! D-A-N-K-U, DANK U
o Fuif aankoppelen? (vroeger nog ouderfuif geweest, sowieso veel werk, alles
klaarzetten, opkuis de volgende dag , voor weinig volk, wel plezant maar te veel
energie) Brainstormen over ouderfuif
o Niet zeker dat er volgend jaar een nieuwe editie komt (stoppen op een hoogtepunt)

4/ Tussenkomst OC
•
•
•
•

Aankoop schoolbibliotheek (2018-2019) : OC komt terug tussen in de aankoop van boeken
voor kleuter en lager
Afscheidsfeest 6e leerjaar op 22 juni : reeds voorzien budget € 150,- per klas, 2 klassen dus
€ 300,Indianenkamp 3e kleuterklas vraag tot tussenkomst OC : voorstel van budget € 50,- per
klas, 2 klassen € 100,- (OC komt reeds tussen in uitstap naar zee dat integraal buiten de
maximumfactuur wordt gehouden)
Ideeën leerlingenraad: nieuwe voetbalgoals (staan los om te kunnen worden verplaatst
zodat grasveld wordt ontlast, voorstel vastmaken met slot en om info te verzamelen door de
leerlingenraad voor nieuwe goals, herstel netten mogelijk ?), zitbankjes, ludieke vuilbakjes
om afval te sorteren : OC stelt voor dat leerlingenraad voorstellen/ideeën uitwerkt
-) voetbalgoals: advies vragen aan Footinstruct
(noot: Vera heeft info gevraagd aan Footinstruct, wiens antwoord werd doorgestuurd naar
de directie DWB (Sara))

5/ Structuur ouderwerking :
Veerle Vyverman (hoofd GO! Ouders) : verstrekt uitleg rond structuren van ouderwerking : vzw
gebonden en niet gebonden
-) Voorstel dat Kathy en Veerle enkele data voorstellen

6/ Varia
•

•
•
•
•

Vraag ouder : ‘Bewaking’ toiletten lager (kinderen van oudere klassen zouden de toiletten
bewaken voor de orde te handhaven wat neerkomt op het sjampetteren op de kleinere
kinderen, wat niet de bedoeling kan zijn):
o school weet van niets, school houdt het in de gaten
Vraag ouder: zonnig weer, kinderen insmeren tijdens opvang kleuter ?
o Infano op kleuter zou dit normaal al doen (zonnecrème meegeven)
Schoolbankjes die bij afval stonden, werden niet in buitenklas gezet
-) directie vraagt na wat er met de bankjes is gebeurd
Schoolpoortacties elke vrijdag rond propere lucht: iemand in gent die daaromtrent tips geeft
-) wekelijke basis niet haalbaar
Voorleggen op leerlingenraad
Is er bij andere GO! School van scholengroep efficiënter systeem om te betalen?
o Zij hebben een ander systeem, het is wel zo dat er ook daar verschillende
rekeningen zijn waarop betaald moet worden
o DWB heeft nu Broeckx (agenda’s, rapporten, aanwezigheden, …) maar
betaalsysteem zit er niet in, extra module kost extra geld, DWB de enige binnen
de scholengroep die Broeckx heeft
o Wat met bijhouden voor- en naschoolse opvang in toekomst -) mss ook daaraan
koppelen?

* volgende OC-vergadering dinsdag 05 juni 2018 *

