VERSLAG OC DE WIJZE OUDERS 06 MAART 2018
Aanwezigen:
Ouders: Sofie L., Joris, Marie, Ellen, Wendy, Fatima, Stephanie, Kathy, Sofie VA. en Sara
Leerkrachten en directie: juf Hanne (L6), juf Liesbeth (L6), juf Ineke (K2), Juf Wies (K1), directrice
Wendy en Naomi (secretariaat)

0/Algemene werking
* Volgende OC-vergadering is maandag 23 april 2018 *

1/Thematische werkgroepen: stand van zaken
Werkgroep Opvang :
● Overleg met stad Gent (kabinetsmedewerker van Elke Decruyenaere) : IBO en STIBO voor
DWB geen oplossing want er staan al scholen op de wachtlijsten; eventueel coaching
● Andere opties:
o PWA, nu wijkwerkers genoemd : struikelblok : systeem max. 6 maanden, erna
verplicht iemand anders aannemen
o Contractuelen aanwerven
o Stagiairs van Arteveldehogeschool, geen structurele oplossing maar evt. voor
woensdagnamiddag
● Optimaal zou zijn: nuloperatie (geen winst/verlies)
● Idealiter: iemand die lid wordt van het team
● Volgende bijeenkomst wordt nog gepland

Werkgroep Infrastructuur :
● Samenkomst met directie op 09/02: toelichting gegeven over samenkomst met architect
● Brief verstuurd naar ouders omtrent werken kleuterschool (4 fasen)
● Intern met kleuterjuffen samengezeten
● 14/03: Afspraak met preventieadviseur (veiligheid voor/tijdens/na de werken asbest) en
directeur coördinator van basisonderwijs en directie DWB en technisch adviseur
● Directie op 2 momenten aanwezig op kleuterdomein voor vragen van ouders
● Volgend schooljaar (?) klas weg uit lokaal Juf Ineke, lokaal wordt op de rol geplaatst
● Binnen Gent hebben scholen capaciteit moeten verhogen, volgend jaar DWB 2
instapklassen elk jaar (heden: afwisselend een jaar 1 instapklas, een jaar 2 instapklassen),
continuïteit creëren in het aantal lestijden zodat pieken/dalen over de jaren worden
vermeden
Aanvullende noot nav. bijeenkomst 14/03:
● CLB-lokaal op kleuterdomein wordt asbest-vrij gemaakt en vervolgens gerenoveerd met
budget Stad Gent (ter beschikking gesteld voor uitbreiding van scholen in Gent), in het
lokaal wordt nieuw sanitair voorzien
● Vloerbekleding in klas Juf Katrien wordt gecontroleerd, bij positieve resultaten worden
verder controles gedaan

●
●
●

Speelplaats zal niet klaar zijn tegen 1 september
Hoofdgebouw kleuterdomein krijgt volledig nieuw dak, nieuw sanitair, nieuwe ramen,
gevelbekleding
Overdekte speelplaats: zone tussen crèche en CLB-gebouw wordt overdekt

Aanvullende noot na controles:
● ‘asbest’-metingen zijn gunstig

Werkgroep Inloopmoment :
● Volgend inloopmoment : eind van huidig schooljaar
● Bar tijdens oudercontact in juni ?
● Koffiemoment op 01/09 ?

2/ Activiteiten
° Pasen (Sven):
- aankoop gedaan via de scouts,
- het zesde leerjaar maakt de zakjes, Oc zorgt voor zakjes
° Quiz (Jelle):
-

zaterdag 21 april,
promofilmpje gemaakt en gelanceerd

° Schoolfeest (Sofie VA):
- vorig jaar nuloperatie qua eten, school zoekt alternatief-ideetjes voor het
eten, met opbrengst extra investeren in verbruikersmateriaal, school is aan
het brainstormen

3/ Vragen voor tussenkomst Oc
-

budget schooljaar 2018-2019 voor aankoop schoolmateriaal omdat budget naar beneden is
gegaan, afspraak: school concretiseert het bedrag voor schooljaar 2018-2019 / overbrugging
door OC voor geld dat pas eind september zou ontvangen worden door school

-

aankoop boeken schoolbibliotheek voor schooljaar 2018-2019: wordt bekeken door OC
(vorig jaar 523 euro)

4/ Evaluatie activiteiten
° Bar kinderfuif:
° Inloopmoment:

Weinig vraag naar kinderchampagne, als de fles op de bar stond dan ging
de verkoop vlotter
Hotdogs = succes
Cake, veel reactie van ouders om te bakken (merci!), heeft positief effect
gehad op eindresultaat
Volgend jaar muziek minder luid

-

Goed om reacties van verschillende partijen te horen
Vanuit leerkrachtenteam positief gevoel
Leuk dat er veel leerkrachten waren
Tevreden met opkomst van de ouders
Idee voor een ouderbar
Gemengde reactie over het tijdstip (eventueel ne keer vroeger en ne
keer later)
Idee om nog eentje te doen naar het einde van het schooljaar
Nog iets diverser publiek van ouders proberen bereiken

5/Varia
° papieren brief : er wordt er op gelet om maar 1 papieren brief per gezin mee te geven maar
nog iets meer afstemmen als er kinderen in lager en kleuter zitten
° gebruik speelplaats lagere school als parking door cursisten avondschool: al toestemming
daartoe gegeven van jaren voordien, bvb. naaicursisten die naaimachine uit auto halen, gelet
op de staat van de speelplaats wordt dit nog eens nagevraagd of dit kan herbekeken worden
° grasveld lagere school: fifty fifty grasveld gebruiken zodat de ene kant kan groeien
° piratenboot kleuterschool zal waarschijnlijk nog afgezet blijven met de werken, moeilijk om
in de opvang zowel de grasvelden achteraan als speelplaats te gebruiken

