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Verslag OC De Wijze Ouders 15 januari 2018 

 
Aanwezigen: 
 
Ouders:  
Isabel, Fatima, Kathy, Sara, Wendy, Tine, Sven, Sofie VA, Ellen, Joris, Sofie L, Kaat 
 
Leerkrachten:  
meester Niels, Naomi (secretariaat), directrice Wendy, juf Sarah (5e lj), juf Hilde (6e lj) 
 
 
0/ Algemene werking 
Onder dit punt zetten we alles wat te maken heeft met hoe we ons als OC organiseren. 
 

   Volgende OC-vergadering * dinsdag 06 maart 2018 * 

 
 

1/ Actuele (actie)punten 
Onder dit punt zetten we alles wat leeft bij de ouders en de school 

 
- Einde samenwerking Infano:  

 
o Contract is opgezegd, nog geen reactie hierop vanuit Infano  

(directie zal bellen)  
(aanvullende noot: bijeenkomst met Infano gepland op di 23 januari, evt. ook 
aanwezigheid van OC-ouder om ervaringen te delen) 
o Ook geen reactie op e-mail die vanuit OC is verstuurd naar Infano  
o Positieve verhalen bij het kleuter, minder positieve bij het lager 
o Infano-opvang verzekerd t.e.m. 30/06 
o !overloop van lager naar kleuter pas om 17u30! Niet vroeger! 
o Vrijdag 12/01: directie samengezeten met coaches van Infano en 

speelplaatsafspraken overlopen 
o 1 begeleider is na de kerstvakantie vervangen 
o Kinderen (lagere school) weinig respect voor begeleiding 

 Hoe aanpakken ? Kinderen kennen Infano-mensen niet  
 Voorstel: wat doen mensen van Infano buiten hun opvangmomenten 

eventueel vragen aan mensen van Infano om mss mee te volgen bij 
lessen ofzo: vrijwillig/betalend? 

 
- Met leerlingenraad werd plan uitgeschreven rond pesten 

 
- Schoolpoort en veiligheid schoolomgeving:  

 
o Directie heeft contact gehad met Sabine Van Lancker 
o Directeur van het middelbaar aanporren 
o “Schoolstraat”: draagvlak binnen school nodig, dan Stad Gent opnieuw 

proefproject opstarten 
o Inmiddels hebben ook mensen van het schoolteam een opleiding ‘gemachtigd 

opzichter’ gevolgd 
 

(aanvullende noot: directie contact met Stad Gent (Sabine) opgenomen en er zal 
samen met directie gesprek worden gepland met de directeur van het middelbaar; 
als dit een positief gesprek is, het project voor de wijze boom terug heropstarten) 
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- Kleuterspeelplaats: 
 

o Verschillende weken putten aanwezig op de speelplaats die niet waren 
dichtgemaakt of afgebakend; ook losliggende stenen aanwezig op de 
speelplaats 

o Preventieadviseur en technisch adviseur werden aangesproken 
o Hekkens pas geplaatst 14/01 (ervoor onmogelijk volgens aannemer en dienst 

rollend materiaal want “tekort aan hekkens”) 
o Onderliggend probleem van de werken? Electriciteits-, water- en 

gasproblemen: leidingen van de jaren 60, geen plannen van, speciale 
werkmannen nodig =) opeenstapeling van problemen 

o Coördinatie, aansturing en opvolging belangrijk 
o Gevaar qua veiligheid -) onmiddellijk optreden, tijdelijke oplossingen voorzien! 

 
- Inspectie: 

 
o Nieuw inspectieproces wordt uitgetest, middenschool Voskenslaan en de Wijze 

Boom uitgeloot, werkpunten meegeven, geen verslag gepubliceerd omdat het 
decretaal nog niet vastligt, nu kinderen en ouders ook bevraagd worden, week 
vóór de kerstvakantie verwittigd dat het ging plaatsvinden terwijl het vroeger in 
augustus werd meegegeven dat het in januari doorgaat 

o Bevraging van ouders die aan bepaalde criteria voldoen 
o Mss ook iemand van het oudercomité? Fatima kandidaat 

 
(aanvullende noot: enkele OC-ouders hebben do 11/01 gesprek met inspectie 
gevoerd) 

 
 
2/ 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. 
 
  
3/ 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.  
 

- Werkgroep “Inloopmoment”  
(Sofie VA, Tine, Fatima en directie):  
in ongedwongen sfeer vragen beantwoorden van ouders, communicatie verstrekken 
naar ouders, constructieve dialoog mogelijk maken, … 
 

o Datum? Vrijdag 09/02 vanaf 15u30 
o Thema’s : bvb. verbouwingen, opvang, verkeersveiligheid, visie/toekomst van 

de school, bijdrage van ouders, … 
o Tafel voor leerlingenraad? 
o Bar? 

 
(aanvullende noot: thema’s op 09/02 zijn: 
 - schoolomgeving & mobiliteit 
 - schoolinfrastructuur 
 - wat doet onze school allemaal (leerlingenraad, gezondheidsbeleid,..) 
 - opvang tijdens en na school) 
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- Werkgroep Opvang  

(Kaat, Greet, Fatima, Juf Ineke, meester Niels, Kathy, Sofie VA, Joris, directie, Naomi) 
 

o Kaat verder contact opnemen met schepen Elke (directie en Greet erbij 
betrekken) 

 
 

- Werkgroep Infrastructuur (Speelplaats, sanitair en binnenruimtes kleuter, …) 
(Sofie L. en Vera) 
 

o Speelplaats: Aanpak, planning en budget ? Hulp van ouders ? Ideeën 
kleuterjuffen ? Samenzitten met architecten ? 

o Go beslist welke firma 
 

(aanvullende noot: GO heeft ondertekend dossier bezorgd met de stand van 
zaken omtrent de geplande werken) 

 
 
4/ 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, ...  
 

- Vree Wijze Ruilquiz: 21 april 2018 : oproep voor medewerkers en jury 
 

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

- Wafelslag: € 1600,- opbrengst (500 euro minder dan vorig jaar) 
o Supervlot : Leerkrachten op voorhand met leerlingen al wafels komen halen 

(lagere school) Merci! 
o Maandagavond ouders al dozen komen ophalen, wel wat chaos maar heeft 

geholpen bij afhalingen op woensdag 
 

- Sintchocolade: kinderen van het 5de leerjaar hebben ze ingepakt waarvoor dank! 
 

- Winterdrink: kinderen nog meer verantwoordelijkheid geven, alcohol wat duur en lang 
wachten, koekjes met wikkels werd enorm geapprecieerd 

 
 
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... 


