SINT ALBERT SCHOOL – OUDERCOMITÉ
PLANNINGSVERGADERING 2017-2018
15 JUNI 2017
Aanwezig: Katleen (Kamil, Elias, Dries), Dominique (Miro, Smila, Nisse), Joke (Ben, Simon), Eric
(Jonas, Lena), Frauke (Marcel, Gust), Isabelle (Nadia, Inez), Lutgarde (June)
Verslag
1. Bedankt aan alle ouders die dit jaar ook weer hebben meegewerkt aan alle activiteiten
2. Evaluatie en planning:
 Kerststand:
Christophe heeft dit dit jaar fantastisch georganiseerd en we hopen dat hij dit volgend jaar ook
weer op zich kan nemen.
 Hop-on Opvoedingscoach:
Het was een interessante uiteenzetting, maar jammer genoeg te veel gericht op kleine
kinderen.
Voorstel voor volgend jaar is een avond/ochtend rond “multimedia en kinderen” en een rond
“huiswerkbegleiding”.
 Appelpluk:
Dit was een hele fijne activiteit, maar vraagt zeker wel wat coordinatiewerk om iedereen ter
plaatse te krijgen. Indien dit opnieuw georganiseerd zou worden, is hiervoor een
verantwoordelijke nodig. Voorlopig is hiervoor geen kandidaat.
 Voorleesweek:
Het aantal ouders dat voorlazen was dit jaar beperkter, oa omdat hier niet zoveel promo is
rond gemaakt.
 Theaterateliers:
De ateliers zijn een groot succes en jammer genoeg geen plaatsen voor alle kandidaten. Voor
volgend jaar zijn er subsidies aangevraagd zodat ook dan weer een aantal plaatsen aan beperkt
tarief kunnen worden aangeboden. Daarnaast zullen er op de middag ook ateliers worden
aangeboden aan de kleuters van het derde kleuterklas en de leerlingen van het eerste leerjaar.
 Fruit op school:
Volgend jaar is ophaling van fruit in Colruyt niet meer nodig, want dat zal het fruit geleverd
worden. Er is wel vaak een te kort aan ouders om te helpen met snijden en verdelen van het
fruit. Het systeem per klas wordt behouden voor volgend jaar, maar zal dan opnieuw worden
geëvalueerd. Indien het dan blijkt dat steeds dezelfde ouders dit moeten doen, valt het te
overwegen of dit wel moet worden verder gezet.
 Schoolfeest:
Noe en Dominique hebben dit weer fantastisch getrokken dit jaar. Naar volgend jaar toe is het
niet zeker of hetzelfde concept opnieuw kan worden toegepast aangezien het schoolfeest
waarschijnlijk in de maand maart zal plaatsvinden.
 Ladies night:
Dit was een heel fijn initiatief. Bedankt Fatima Zohra, Sara, Hanane, Jihad en Dominique. Naar
volgend jaar toe zou dit opnieuw georganiseerd kunnen worden na de herfstvakantie.
 Albertbuffet:
Dit jaar was er duidelijk te weinig eten en het was niet altijd duidelijk wat hallal en niet-hallal
was. Het alberbuffet wordt door de school georganiseerd en het is dus aan de school om
kinderen/ouders warm te maken om eten mee te brengen.
 Vergaderingen Oudercomité:










In de evaluate werd vermeld dat de luisterbereidheid van de leraren wordt geapprecieerd,
maar dat de uitnodiging vaak te moeilijk is geformuleerd – we zullen daar aan werken.
Klasouders:
De rol van klasouders wordt als een belangrijke rol gezien en moet zeker behouden blijven Het
systeem is echter nog wel voor verbetering vatbaar. Whatsapp-groepen blijken een makkelijke
manier van communiceren zijn, maar er moet wel een goed beheer zijn en duidelijke afspraken
gemaakt worden over hoe die groepen gebruikt kunnen worden (niet voor spam-berichten en
niet voor persoonlijke dialogen tussen ouders). Men mag echter ook niet vergeten om ouders
die geen whatsapp gebruiken te bereiken via e-mail of sms.
We hopen dat alle klasouders van dit jaar ook volgend jaar deze rol op zich willen nemen –
indien niet, graag een seintje. Voor de 1ste kleuterklas zoeken we ook nieuwe klasouders.
Nieuwsbrief oudercomité:
Ok, zal verder worden gedaan.
Dialoog:
In de evaluatie is aangegeven dat hier nog verbetering mogelijk is, maar wat hiermee precies
wordt bedoelt is niet duidelijk. Ouders zijn steeds vrij om suggesties te doen.
Café Albert:
Dit is nog steeds een fijn initiatief, maar de frequentie zullen we wel moeten verlagen. We
zoeken hiervoor nog een trekker (gewoon iemand die voor de koffie en thee zorgt)
Algemene ideëen en suggesties:
 De website van de school up to date houden : dit is een taak voor de school. We
geven dit door.
 Werken aan genderneutrale communicatie (zowel door school als door oudercomité)
 Duidelijkere communicatie - geen losse briefjes: het oudercomité communiceert
enkel met de nieuwsbrief op papier (in A4-formaat). Het is inderdaad zo dat in
sommige klassen kleine briefjes worden meegegeven door leerkrachten, die vaak in
de boekentas verdwijnen. Het kan een optie zijn voor de school om aan het begin
van het jaar te vragen wie graag communicatie per mail of op papier ontvangt.
 De klusjesdag en de werkgroep IBO werden niet in de evaluatie bevraagt. De
klusjesdag werd door de betrokken ouders als zeer positief ervaren en het resultaat
is door de kinderen volop goedgekeurd. Voor de werkgroep IBO zoeken we nog een
vrijwilliger die bereid is de ouders van St-Albert te vertegenwoordigen ter vervanging
van Lutgarde.

Activiteit
Oudercomité vergaderingen
Klasouders
Dialoog
Café-Albert
Fruit op school

Datum
Ganse jaar

2-maandelijks
Wekelijks

Opvoedingscoach
Appelpluk
Voorleesweek

Te bepalen
Niet, tenzij iemand de organisatie op zich neemt

Theaterateliers
Schoolfeest
Ladies’ night

Ganse jaar
Maart 2018
Oktober/november

Albertbuffet
Werkgroep IBO

Oktober
Enkele keren per jaar

Actie
Allemaal komen!
Bevestiging huidige klasouders
Nieuwe klasouders voor 1kk
Wie zorgt er voor goed koffie en thee?
Wie wil er niet dat zijn kind gezond eet? Kom
helpen om fruit te snijden!
Katleen/Dominique contacteren hop-on
Wie???
Haal die leesbril boven en kom voorlezen. Dat
mag ook uit de Dag Allemaal zijn
Vele handen maken licht werk
De mannen moeten babysitten die avond (en
ontken maar niet dat je dat nog te goed hebt aan
je vrouw) – voor de vrouwelijke koppels willen
we wel mee helpen een babysit te zoeken 
Koken, bakken, en braden!
We zoeken een afgevaardigde, iemand die
bezorgt is om het welzijn van zijn eigen kinderen
in de IBO, maar ook om die van alle andere
Albert-kindjes

