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Verslag OC De Wijze Ouders 11 september 2017 

 
Aanwezigen: 
 
Ouders: Sofie VA, Kathy, Wendy, Sven, Tine, Greet, Stephanie, Dalach, Steven, Fatima, 
Vera, Sara, Kaat, Isabel, Joris en Sofie 
 
Leerkrachten: juf Liesbet (3e kl), meester Patrick (3e lj), juf Marijn (3e lj), juf Liesbet (6e lj), Juf 
Hilde (6e lj), juf Naomi (secretariaat), directrice Wendy 
 
 
*/ Schooljaar 2017-2018: vragen van ouders: 
 

 Opvang: 
 Infano vzw zou vanavond toelichting geven, maar dit is niet gelukt 

omdat de datum van de OC-vergadering gewijzigd werd. Wendy 
vraagt een nieuw moment aan (eventueel volgend OC maar kan nog 
niet bevestigd worden). 

 18/09 om 10u45 evaluatiemoment tussen school en Infano vzw: 

 Vragen van ouders meenemen: koek/fruitmoment in volledige 
stilte? 3e gratis (op dezelfde locatie?) Vanaf 8u gratis ? Wendy 
nodigt bij deze het OC uit om hieraan deel te nemen. 

 Ochtendvertrek (opvang vindt plaats op het kleuterdomein: 
kinderen uit het lager begeleiden naar de schoolpoort van het 
lager) om 8u00 en niet om 8u10.  

 Voorstel om 3 data vast te leggen: infoavond georganiseerd 
door Infano vzw voor ouders (om 17u00) (zie 1ste punt) 

 Organisatie huiswerk- en studieklas  
 Voorstellen van begeleiders: wie zijn ze? Wendy zal in een volgende 

Nieuwsbrief een algemene voorstelling doen van de medewerkers 
Infano.   

 Waarom lager wisselen om 17u?  
- Vermoeden was dat er minder kinderen in het lager in de 

opvang zouden zijn 
- 2 begeleiders bij lager en 2 begeleiders bij kleuter  

voorstel is om de wissel te stoppen: wordt besproken met 
Infano 

 Vrije dagen: vooraf inschrijven 
  

 Keuzes grote klassen in 1e leerjaar en 3e leerjaar: 
 Instapklasje met 50, probleem elk jaar meegenomen, eerste leerjaar 

nog opgesplitst in 3 klassen, tweede leerjaar opgesplitst in 2 klassen 
en voor de hoofdvakken extra leerkracht en nu derde leerjaar 2 
klassen  waarom nu 2 klassen en geen extra leerkracht? 

- Antwoord directie: lestijdenpakket werd toegelicht 
gebaseerd op telling van 1 februari 2017 

- Verschil tussen telling februari-oktober: recht op meer uren 
als er minimum 12 kinderen meer zijn 

- Waarom nieuwe kindjes bijgekomen? Er zijn geen nieuwe 
kindjes bijgekomen, enkel noodzakelijke interne 
verschuivingen 

- Ondersteuningsnetwerk (pas vanaf 15/09)  
- Alle kinderen worden geholpen waar nodig 
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- Ouders en leerkrachten samen ervoor gaan: hoofden 
bijeen stoppen   leerkrachten hebben tijd nodig om de 
kinderen te leren kennen en in te schatten waar er hulp 
nodig is 

- Evt. graadklassen: organisatorisch moeilijk, …  
- 3e leerjaar: de inschrijvingslimiet is bereikt, daar is geen 

enkele leerlingen bijgekomen, rechtstreekse doorschuif van 
L2  

- Als telling februari 2018 goed zou zijn, dan eventueel een 
groter lestijdenpakket maar dit pakket is pas geweten door 
directrice eind juni  communicatie naar ouders L3 zodat 
ze kunnen beslissen of ze hun kind willen laten verder 
schoollopen: opgelet met grijze zone van zittenblijvers 

 Communicatie schoolraad? 

 Nog geen bijeenkomst geweest 

 Lestijdenpakket besproken op vergadering eind juni 

 Ook voorstellen op een infomoment: Wendy doet navraag, 
schoolraad was reeds samengesteld van voor de aanstelling 
van de nieuwe directeur 

 

 Kus- en zwaaizone kleuters 
- Kus- en zwaaizone werd ondertussen reeds aangepast, 

ingang tot 8u15 en vanaf 8u15 geldt de kus- en zwaaizone 
Engagement ouders om vanaf 8u20 weg te zijn 

- Kinderen in klas afzetten? Is besproken met de 
kleuterjuffen en er is besloten dat er geen overzicht op 
doen/laten van de kindjes is als ouders de juffen zouden 
aanspreken, eerst opruimen voordat de klas begint 

- Gesloten gevoel, minder warm gevoel: als er keuzes zijn 
om al dan niet mee naar binnen te gaan dan kunnen 
ouders zelf kiezen 

- Afspraken aan de deur hangen 
 

 Tekenles? Er was verwarring maar de tekenles van de Kunstacademie gaat  
toch door (hoe inschrijven? Directrice doet navraag) 
 

 Nog extra activiteiten? Directrice doet navraag (Open Brede school werkt al 
samen met de school voor bepaalde activiteiten) 
 

 Wanneer wordt de website aangepast? Achter de schermen wordt gewerkt 

aan de nieuwe website. De ICT-coördinator doet zijn uiterste best om dit zo 

spoedig mogelijk in werking te laten gaan. 

 

 Juiste data vrije dagen? Er komt een opsomming in de eerstvolgende 

Nieuwsbrief. Wendy zegt dat Infano ook de vrije dagen zal opvangen. 

Inschrijvingsbrief volgt telkens.  

 

 Ondertekenen schoolreglement: aanpassingen staan in kleur, het 

schoolreglement moet telkens in de maand mei/juni af zijn en goedgekeurd 

worden. 
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 Financiën:  

 restant opvangkaart wordt in oktober teruggestort,  

 maximumfactuur : iedere leerkracht kijkt hoeveel ze bijvragen, gaan 

niet boven maximumbedrag 

 Ouders geven aan dat het tijd is voor een nieuw systeem zodat zowel 

wat maaltijden als maximumfactuur ouders duidelijk weten waar ze 

aan toe zijn. Elektronische manier? Nadeel (geld zit in een pot en  een 

log systeem om aan geld te geraken) (navraag door directrice bij 

andere scholen) 

 

 communicatie naar de ouders omtrent hun vragen: infoavond rond opvang (zie 

vorig punt Infano)  

 
Verslagen op de website, ouders vragen voor OC: Onze gegevens nog eens vermelden op 
de nieuwsbrief. 
 
 
0/ Algemene werking 
Onder dit punt zetten we alles wat te maken heeft met hoe we ons als OC organiseren. 
 

- Taakverdeling binnen OC 
- Financiële transparantie DWB en afspraken  
- Huishoudelijk reglement OC 
- Antwoorden op vragen van ouders: hoe communiceren? 
- Reclame maken voor OC? 
- Vastleggen volgende vergaderingen  

 

1/ Vragen voor tussenkomst door het OC 
Hier noteren we de vragen voor tussenkomst die aan het OC worden gericht. Deze worden best tijdig 
op de agenda gezet zodat ze live tijdens een OC kunnen worden besproken en er een beslissing kan 
worden genomen en gecommuniceerd. Er wordt ook even overlopen wat de stand van zaken is. 
 

 - Stand van zaken?  
- Project kleuterklassen: opwaardering speelplaats (Kleuterjuffen): wachten 
totdat andere dingen opgelost zijn zoals losliggende tegels: dit jaar wordt het 
aangepakt (Marij van de technische dienst van KTA)  communicatie 
gebeurt als datum bekend is 

 
  - Jeugdboekenweek (Juf Kim): aanvraag om boeken te kopen door Juf Hilde  

      L6 
   
2/ Organisatie activiteiten 
Hier lijsten we de verschillende activiteiten op die het OC organiseert of waarbij ze betrokken is. Er 
wordt idealiter een verantwoordelijke per activiteit aangeduid die de werkgroep leidt en op elk OC een 
update geeft van het verloop, evt. vragen, ...  
 

- Overlopen kalender 2017-2018: 
- Rommelmarkt 24/09 (Wendy en Sara E.) 

zon: barshift  
zat/zon: opstellen 
al 20 standjes  
 

- Dag van de leerkracht 05/10 (Sofie) 
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- Wafelslag oktober: de brief/ levering in november (Wendy en Sara E.) 
- Sintsnoep (Sven) 
- Infoavond keuzes secundair (Ellen/Babs)  
- Quiz (Jelle en Sara V) 
- Paaseieren (Sven) 
- Bar schoolfeest (Sofie) 
 

- Organiseren koffie(koek)ochtend  
 

- Infoavond:  
- Thema’s opvoedingswinkel (Sara E.) 
- …  

 

 Kinderfuif: - afspraken omtrent bijdrage hulp ouders (Tine) 
 
 

3/ Evaluatie activiteiten 
Activiteiten die het OC heeft georganiseerd of aan heeft meegeholpen worden hier indien nodig 
geëvalueerd.  

 
 
4/ Thematische werkgroepen 
Het idee is om per jaar 1 - 2 thema’s te kiezen en deze goed uit te werken samen met de school en 
de ouders. Per thema is er een werkgroep met verantwoordelijke die op elk OC een update geeft van 
het verloop.  

- Schoolstraat (Claire en Sara V.)  
 
 

5/ Infrastructuur 
Infrastructuurwerken vallen in principe onder de verantwoordelijkheid en budget van de school, maar 
omdat hier vaak vragen over komen en er ook best goed wordt rond gecommuniceerd, wordt dit 
genoteerd  onder een apart punt. 
 
 

6/ Communicatie naar ouders / leerlingen 
Hier noteren we punctueel tijdens het OC wat er aan de ouders en/of leerlingen moet 
gecommuniceerd worden, hoe/waar dat gebeurt en wie dat doet.  
 
 

7/ Varia 
Punten die nergens anders onder vallen, kleine vragen, mededelingen... 
 

 Sport (Sara E.):  
o Deelname Pierkesloop zondag 01/10 ? Volgend jaar opnemen 
o Sportsterrendagen (Sport.vlaanderen) (april 2018) ? juf Ruth 

en meester Niels 
 

 
 


