SINT ALBERT SCHOOL – OUDERRAAD
19 SEPTEMBER 2016
Aanwezig: Nathalie (Aiko, Jens), Greet (Negin, Nima), Dominique (Miro, Smilla, Nisse), Lutgard (June),
Herman (Aiko, Jelmer 2de lj), Gerda, Jan, Katleen (Kamiel, Elias, Dries), Karel (Noor, Otis)

Verslag
1. Leerlingenaantallen
53 kleuters. 16 kleuters in de eerste kleuterklas en 2 peuters in de onthaalklas.
97 lagere school Enkel nog plaats in 5de en 6de.
De school probeert de verhouding nederlandstaligen – anderstaligen te bewaren, maar dit is moeilijk
omdat ouders soms liegen bij inschrijving.
Er zal een aparte onthaalklas worden gevormd van zodra er een lokaal ter beschikking komt.
Personeel :






















1kk: juf Chris 4/5, Egbert 1/5
2kk: Evelien
3kk: Tasha
1l: Karen
2l: An en Judit (An is ziek, interim vervanging Nicha ook 1/2 GOK in KK, daardoor nu
full time)
3l: Petra
4l: Jan
5l: Annabel
6l:Silvie
An: 1/2 GOK kk tot kerstmis
Egbert: stuk GOK kleuters + turnen
Carolien: turnen
Eddie: GOK lagere school
Juf chantal (kinderverzorgster) met verlof
Juf Annelies nieuwe kinderverzorgster
Pre-waarborgregeling : Het m-decreet heeft als objectief een maximaal kinderen met
handicap op te nemen in het regulier onderwijs. Juf Gerda is voor dit moment
aangesteld voor 1 jaar als extra leerkracht volgens de pre-waarborgregeling. Op
woensdag moet ze naar haar ankerschool (blo). Volgend jaar zal een evaluatie van dit
systeem worden gedaan en dan zal worden beslist of dit wordt verdergezet of niet.
Janine: nog 11uur (secretaresse)
Katerine: 7u (secretaresse)
Soheyla - keuken (maar momenteel ziek) - vervanging gevonden
Maandagvoormiddag extra person voor 4u voor preventive.

2. Klasouders

Klasouders werken in duos. Ze communiceren via Whatsapp groepen, e-mail, maar ook andere
kanalen kunnen gebruikt worden.

3. Scholengroep St Goedele
Boekhouding en personeelszaken zijn nu overgenomen door de koepel. Er is een koerierdienst tussen
de verschillende scholen van de koepel. Meester Eddie is aangesteld als vertrouwenspersoon voor
afdeling Ganshoren, Juf Silvie zit in de werkgroep tieners,…. Dit loopt allemaal goed.
Lokaal bestuurscomité : daarin zetelen een ouder, een leerkracht, de directie en een partenr van de
wijk.
Schoolraad: 2 ouders, 2 leerkrachten, 2 partners uit de buurt. Deze komt 4/5x per jaar op dinsdag of
donderdag samen. De school is nog op zoek naar een partner. Vanuit het oudercomité worden
mogelijke partners opgenoemd: IBO coach, brede school, VK, JES, wijkcomité,…

4. Inschrijvingen secundair onderwijs
Inschrijvingen voor het secundair onderwijs gebeuren online en het moment waarop men inschrijft
(tijdsregistratie) is cruciaal. Het oudercomité vraagt of de school hier beter kan rond communiceren.
Het CLB heeft een algemeen infomoment en wil geen infomoment per school geven. Het blijkt echter
dat de communicatie van het CLB hieromtrent niet altijd begrepen wordt door ouders. Het
oudercomité vraagt of het mogelijk is concrete ondersteuning te bieden voor specifieke ouders bij
het inschrijvingsmoment om te vermijden dat kinderen zelf deze inschrijving moeten regelen.

5. Ad valvas voor oudercomité.
Het paneel van mobiliteit kan ook gebruikt worden door het oudercomité. Een frame voor op de
deur is ook een optie.

6. Stand van zaken









Nieuwe speelplaats: De VGC heeft het plan voor de nieuwe speelplaats goedgekeurd. Een
aannemer is gevonden om de werken uit te voeren. Het dossier moet nu nog voor een
commissie verschijnen om goedkeuring voor financiering te krijgen (september). Gerda hoopt
dat tegen november alles klaar zou zijn.
Schoolfeest: De opbrengst van het schoolfeest vorig schooljaar was 949€. Dit is een nieuw
record, mede dankzij sponsors want er zijn weinig rekeningen binnengebracht. Wat met de
opbrengst?
Gerda stelt voor dat dit gebruikt kan worden voor nieuwe klascomputers. Het oudercomité wil
ook graag verder werken aan de akkoestische isolatie van de klassen en eventueel het budget
gebruiken voor de aankoop van akkoestische panelen in bepaalde klassen. Karel checkt het
benodigde aantal panelen en vraagt een offerte aan.
Werkgroep IBO: Fatima-Zohra, Els, Lutgard, en Gerda maken deel uit van deze werkgroep. Elke
6 maanden vindt er een vergadering/overleg plaats. De inschrijvingen in IBO zijn dit jaar goed
verlopen. Alleen was er onduidelijkheid bij de inschrijvingen voor ateliers. Lutgard zal navraag
doen. Er zal een derde IBO geopend worden, die zal iets verder weg liggen, langs het kanaal
voorbij de sluizen.
Ochtenbewaking 1KK: Ochtendbewaking gaat open 10min voor beltijd.
Parkfarm: Dit is in de zomervakantie niet doorgegaan vanuit de school, maar een oproep voor
oktober zal wel nog komen.











Fruit op school: woensdag en vrijdag. Woensdag = tutti frutti. Kalender wordt buitengehangen
voor halen van fruit op dinsdagavond. Woensdagochtend proper maken en verdelen. Start
week van 5 oktober. Oproep zal in boekentassen worden verdeeld.
Appelpluk: 24sept. vertrek 9:30 aan schoolpoort. Oproep voor auto's, plaatsen in auto’s.
Leeggoed binnenbrengen tegen 23ste.
Dialoog: Woensdag 21 september: dialoog-infomoment over opvoeden/grenzen stellen. Zal
waarschijnlijk in Frans doorgaan en zal een interactieve sessie zijn.
Voordracht: Donderdag 22 september: voordracht in het Nederlands rond grenzen stellen.
Mail zal nog rondgestuurd worden.
Theaterateliers: maandag na school ism Brom. Een subsidie van preventie schoolverzuim is
hiervoor aangevraagd, nog niet zeker of we het gekregen hebben, maar daardoor kan wel een
sociaal tarief aangeboden worden. 1ste semester voor 1lo en 5+6lo; 2de semester voor 2,3 an
4lo. Er is een samenwerking met IBO voor opvang op de speelplaats. De inschrijvingen zijn
compleet.
Albertbuffet: 7 oktober. Werkgroep: Judit. Ouders: Noe, Dominique. Nog oproep voor ouders
om te helpen klaarzetten.
Voorleesweek: Ouders kunnen zich opgeven. 1ste trim: 21nov - 2 dec (twee weken). 2de trim:
tijdens jeugdboekenmaand.

7. Openluchtklassen
Leerlingen van het 3de tot het 6de leerjaar gaan dit jaar weer op openluchtklassen, vergezeld
door de klastitularissen, Mr Egbert en de schoolverpleegster: 59 leerlingen en 6 leerkrachten.
Dit jaar gaan ze naar het Recreatiedomein de Hoge Rielen in Lichtaart. Het vervoer gebeurt met
de trein.
Datum : maandag 7 november tot donderdag 10 november (slechts 4 ipv 5 dagen)
Prijs : nog te bepalen
Leerkrachten en leerlingen zullen zelf koken ter plaatse:
o Ontbijt : brood wordt gehaald bij de plaatselijke bakker
o Middagmaal: op maandag en donderdag zullen de kinderen een lunchpakket eten.
Dinsdag en woensdag wordt er soep voorzien
o Vieruurtje: koek of fruit
o Avondmaal (maandag, dinsdag en woensdag):
 Vegetarische spaghetti +vlindertjespasta
 Balletjes (kefta) in tomatensaus + aardappelmouseline
 Nasi goring met kip
De soepen, spaghettisaus en de balletjes in tomatensaus wordt met hulp van de ouders en het
oudercomité vooraf bereid.
Allergieën? witte infofiches moeten ingevuld worden door ouders.
Activiteiten ter plaatse : Orientatie, biologie, veel en vaak buiten. Deels georganiseerd,deels
door leerkrachten.
Een Infoavond zal plaatsvinden op donderdag 13 oktober om 18u.

8. Varia


Info voor ouders begin van schooljaar is heel goed.



Culturele projecten in de school:
o Carte blanche (Dani Klein, Benjamin VDW, Patrice) vorig jaar in 3de lj, dit jaar in 4de lj.
o 6de lj werken met beelden op woensdag (fotografie, bewegende beelden,…)
o Filosoferen in de klas (Jan Knops)
o Cultuuronderwijs - project cultuur in de spiegel = muzische activiteiten.



Schoolrekeningen: De St Goedele groep werkt met een incassobureau samen voor het innen
van achterstallige schoolrekeningen. Ouders die het moeilijk hebben om schoolrekeningen te
betalen, kunnen best eerst eens gaan praten met Gerda (binnenstappen, bellen,…)
Een nieuwe naam: Oudercomité wordt Ouderraad.
Nieuwsbrief? Nuttig of niet?
Gerda informeert dat er voor veiligheidsredenen een portaal moet komen. Er is een kleuter
weggeglipt tijdens de schooluren. De Ouderraad gaat niet akkoord en vraagt Gerda dit toch
opnieuw in beraad te nemen.
Maandag doorlichting in kleuterschool.







