SINT ALBERT SCHOOL – OUDERCOMITÉ
1 JUNI 2017
Aanwezig: Katleen (Kamil, Elias, Dries), Dominique (Miro, Smila, Nisse), Tine (Aiko, Lise), Joke (Ben,
Simon), Dearbhal (Dara, Fiona), juf Gerda
Verslag
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 16.02.2017
Verslag goedgekeurd.
2. Update punten uit vorig verslag:
 Leerkrachten update:
Juf Chris is uitgevallen op 1 mei, maar vervangen door Meester Egbert. Sport wordt gegeven
door de leerkrachten zelf, want daarvoor is geen interim gevonden. Meester Tom, 3de jaars
student ergotherapie, loopt momenteel stage op de school. Als ondersteuning voor de
kleuterklas wordt bekeken of voor de laatste maand eventueel een 3de jaars studente
ergotherapie, Julie, kan worden ingezet, maar diploma moet nog goedgekeurd worden.
Kinderverzorgster is Juf Annelies, die er is op maandag- en dinsdagvoormiddag en op
woensdag om de veertien dagen.
Voor volgend jaar zijn alle verlofaanvragen van leerkrachten goedgekeurd in het lokaal
bestuurscomité :
 Juf Chris zal 4/5de werken
 Meester Egbert, Juf Eveline en Juf Tasha blijven voltijds beschikbaar voor de
kleuterschool
 Juf An (zorgjuf kleuterklas) nog onzeker of ze terugkomt,
 Juf Caroline komt terug fulltime en gaat het eerste leerjaar overnemen
 Juf Karen gaat vanaf januari, na haar bevallingsverlof, halftijds werken;
 Juf An zal halftijds blijven werken
 Juf Judit zal halftijds blijven werken, muv 4 weken waarin ze voltijds zal werken
 Juf Eretha heeft een positie in een andere school gevonden,
 Meester Geert heeft een mutatie aangevraagd en gekregen.
 Juf Petra blijft voltijds
 Juf Annabel is nog niet bevestigd of ze blijft
 Juf Silvie zal 4/5de werken;
 Juf Eva zal gedetacheerd blijven.
 Meester Eddy zal 4/5de werken
 Situatie 4de lj :
Het CLB is ingeschakeld. Juf Gerda wil echter wel benadrukken dat er ook problemen zijn in
andere klassen en niet enkel het 4de leerjaar.
 Inrichting onthaalklas:
Voor de inrichting van een vierde kleuterklas is er nog geen goedkeuring. Op dit moment wordt
er wel creatief met ruimtes omgegaan om op die manier onthaalklas en eerste kleuterklas op
zoveel mogelijk momenten te splitsen.
 Speelplaats subsidiedossier / positie Sint-Goedele: Voor de definitieve inrihting van de
speelplaats is er momenteel nog geen goedkeuring van de koepel.
 Andere subsidiedossiers (leefmilieu Brussel – cera – muze …):
 cera goedgekeurd - filosoferen in de klas (2000€);
 vgc subsidies niet gekregen, wat een probleem is voor de organisatie van het
vervoer voor de zwemles. Een suggestie is gemaakt om met de oudste klassen
eventueel met de fiets naar het zwembad te gaan. Een probleem hierbij is de



begleiding. Tine checkt bij cyclo of er begleiding mogelijk is [update: Dit is jammer
genoeg geen optie, maar cyclo zal bekijken of dit misschien in de toekomst
mogelijk zou zijn];
 leefmilieu brussel heeft projectsubsidies ter beschikking o.a. rond lawaai [update
deadline voor indiening is 5 juli]
Preventie schoolverzuim: 3 lopende aanvragen: naschoolse theaterworkshop 2de-6de
leerjaar; theaterworkshop voor kleuters 3de kk en leerlingen 1ste leerjaar tijdens
middagpauze; aanvraag van school iov de koepel is ook ingediend zonder handtekening
van oudercomité

3. Afgelopen activiteiten voorbije maanden
 Jeugdboekenmaand (maart): Er was geen grote opkomst, maar dit werd zeker niet als negatief
ervaren door de leerkrachten. Tine checkt met Natalie van de Bibliotheek Koekelberg voor
boeken met niet-Westerse culturele achtergrond. Voor een volgende editie is wel een trekker
nodig om iets meer ouders te mobiliseren.
 Ladies night (24.03.2017): Hanane, Fatima-Zohra, Sanae , Hijad, Dominique …. Trokken. Deze
activiteit was een groot succes
 Soep: Deze activiteit is deze winter niet doorgegaan door gebrek aan een organisator.
Eventueel een trekker voor volgend jaar?
 Dialoog over pesten op school met meester Eddy (eind Maart): heel goed beoordeeld door
ouders. Eventueel ook andere leerkrachten bij de dialoog betrekken in de toekomst,
afhankelijk van het thema. Volgend jaar komt zeker weer het thema huiswerkbegleiding aan
bod, want dit blijkt nog steeds een belangrijk onderwerp voor vele ouders. Op
zaterdagochtend bestaat er in muntpunt het initiatief 'steunklas'. We kunnen deze mensen
eventueel in contact brengen met IBO.
 Klusjesdag (13.05.2017): inrichting van de speelplaats en plaatsing akoestische panelen in het
2de, 3de, 4de leerjaar en 1ste kleuterklas. Andere klusjes moeten nog gebeuren op een
volgende klusjesdag. Het goede nieuws is dat het nieuw geplaatste hek op de speelplaats is
goedgekeurd door de veiligheidsadviseur.
 Dialoog (17.05.2017): dialoog over participatie in activiteiten. Met name werd er gesproken
over participatie in het snijden van fruit. Het blijft moeilijk om hier steeds voldoende ouders
voor te vinden.
 Schoolfeest (20.05.2017): Dominique en Noe werkten mee met leerkrachten. Ook deze editie
werd als een succes ervaren. De winst is kleiner dan vorige editie, maar dit komt voornamelijk
omdat de onkosten deze keer hoger lagen (maw er moest opnieuw meer drank ingekocht
worden) : omzet 1500€; onkosten 1088€; winst 555€ De datum voor het schoolfeest van
volgend schooljaar ligt nog niet vast, maar zal waarschijnlijk in de maand maart georganiseerd
worden.
 Elke woensdag : fruit snijden - meer ouders moeten betrokken worden bij de fruitverdeling.
 Klasouders : mails / whatsapp … : rol klasouders - whatsapp werkt
4. Aangekondigde activiteiten
 Woensdag 14 juni 2017 : cafe albert met evaluatie van alle activiteiten : hetzelfde systeem als
vorig jaar (met post-its) zal worden gebruikt
 donderdag 15 juni 2017 om 20u: Planningsvergadering : evaluatie van het voorbije jaar en
planning activiteiten voor het komende jaar, bespreking van de functies van het oudercomité
 woensdag 28 juni : bedankingsontbijt - Tine zorgt voor de bloemen ; andere vrijwilligers
worden nog gezocht
 picknick laatste schooldag met kinderen in parkfarm ?
5. Rekening oudercomité:
 Zichtrekening : €2980,32 (€1400 akkoestische panelen, €950 theater nog te betalen)
 Spaarrekening: €1256

6. Varia:
 Kunnen bij warm weer eventueel frigo's gebruikt worden voor het bewaren van de
boterhammen? Er is jammer genoeg geen plaats om deze te zetten.
 Er groeit een initiatief vanuit grootouders om zich in te zetten voor de school
 Verwarming 1kk: zelfs bij het warme weer staat de verwarming op in de eerste kleuterklas. Een
installateur is langsgeweest en dit probleem zou nu opgelost moeten zijn. De kraan op de
verwarming is nu terug toegedraaid. Er is wel het probleem dat de verwarmingsketel blijkbaar
blijft werken, ook tijdens warmere periodes. De koepel St Goedele moet dit nakijken.
 We zoeken iemand voor IBO groep ter vervanging van Lutgard. Dit zou best een ouder zijn
waarvan de kinderen regelmatig gebruik maken van de IBO. Het gaat concreet om een aantal
keren per jaar deel te nemen in het overleg tussen ouders en IBO medewerkers.

