SINT ALBERT SCHOOL – OUDERCOMITÉ
21 SEPTEMBER 2017
Aanwezig: Katleen (Kamil, Elias, Dries), Dominique (Miro, Smila, Nisse), Joke (Ben, Simon), Dearbhal
(Dara, Fiona), Achmed (Ilyas, Assil, Ayman), Herman (Aiko, Jelmer), Karel (Otis), juf Petra, juf Gerda
Verslag
1. Samenstelling oudercomité:
VOORZITTERS :
Katleen Avermaete & Dominique Barrat
SECRETARIS :
Joke Wiercx
PENNINGMEESTER :
Eric Van Hooff
Om volledige objectiviteit te behouden, neemt de peningmeester geen volmacht op de rekening van
het oudercomité.
Oproep : Iedereen is welkom op zowel het oudercomité als op de voorbereidende vergadering. Heb
je ideeën of wil je actief bijdragen aan activiteiten van het oudercomité, laat het weten!
2. Leerkrachten nieuwe bezetting-Leerlingenaantallen
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* Momenteel is er 1 peuter in de onthaalklas. Tot en met januari zijn er geen instromers.
Totaal aantal leerlingen : 151
GOK-leerkrachten : Meester Eddie en Juf Nisha.
Vanuit de koepel van Sint-Goedele moeten er 5 lesuren afgestaan worden aan de centrale diensten en
12u aan beleidsondersteuning ( deze worden ingevuld door meester Egbert). Hierdoor zijn er wel
minder uren beschikbaar voor ondersteuning in de klassen.
De secretaresse is op dit moment voor langere tijd in ziekteverlof. Tot er vervanging gevonden wordt,
neemt meester Egbert deels deze taken op zich.
3. Trekkers GEZOCHT
• Albertbuffet (6 oktober): Vanuit de leerkrachtengroep is er een werkgroep opgestart. De
leerkrachten staan in voor de organisatie van de ateliers. Ouders zijn er nodig voor de bar,
het buffet en de afwas. We zoeken nog iemand die de organisatie daarvan in goede banen
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•

kan leiden (lijsten opstellen en er op toe zien dat iedereen die zich opgegeven heeft ook op
tijd aan zijn ‘job’ begint).
Werkgroep IBO: FatimaZohra & Annelies. IBO heeft een nieuwe vestigingsverantwoordelijke,
Annemieke en Nissrine is coach geworden. Er is in Molenbeek bovendien ook een nieuwe
brede school coordinator. Door deze veranderingen zijn een aantal organisatorische zaken
voor dit schooljaar nog niet in orde.
Café Albert: Dit laagdrempelig initiatief wordt door iedereen positief beoordeeld. Aangezien
er vaak klachten zijn over de kwaliteit van de koffie, zijn we op zoek naar een vrijwilliger die
goed koffie kan zetten. Een optie is dat de organisatie via de klasouders van de lagere school
gebeurt, waarbij elke klas één maal op tijdens het schooljaar dit organiseert.
Het aantal Café Alberts zijn dit jaar wat minder, maar daarnaast wordt er ook op
verschillende momenten een ontbijt georganiseerd waar telkens een ander thema wordt
besproken.
Klasouders: Joke zal dit dit jaar trekken. Klasouders zijn een aanspreekpunt voor ouders en
leerkrachten. Zij worden verwacht om communicatie tussen leerkracht en ouders te
faciliteren. Uit ervaring blijkt vooral dat whatsapp-groepen hiervoor een geschikt
communicatiemiddel zijn. Er wordt nog een klasouder voor de eerste kleuterklas gezocht.
Schoolfeest: Het schoolfeest vindt dit jaar plaats in april. Herman is trekker. Er moet bekeken
worden hoeveel animo er bij de ouders is om eten en spelletjes te organiseren. Indien
hiervoor te weinig vrijwilligers gevonden worden, zal er dit jaar een beperkter aanbod zijn.
Genderbeleid: Annelies is trekker en wil hierover in dialoog gaan met de school. De school is
bereid om hier mee te werken. Andere geïnteresseerde ouders kunnen zich melden bij
Annelies.

4. Infomoment
Dit jaar werden er twee momenten georganiseerd, één ’s ochtends en één na school. Dit zorgde er
voor dat de opkomst groter was dan andere jaren. Het infomoment is belangrijk aangezien hier alle
informatie voor het schooljaar gegeven wordt aan de ouders.
Vanuit de koepel St-Goedele is echter de opmerking gekomen dat er tijdens de lesuren geen
infomoment mag georganiseerd worden, omdat dit het lesgebeuren van de leerlingen verstoord.
Voor werkende ouders is het echter makkelijker om ’s ochtends hiervoor tijd te maken dan vlak na
school. Naar volgend jaar toe is het eventueel een optie om het infomoment ’s ochtends een half
uurtje te vervroegen (i.e. van 8:00-8:30)
5. Ontbijt huiswerk (13 september 2017):
Op het eerste thema-ontbijt waren 16 ouders aanwezig. Het thema huiswerk blijkt nog steeds een
hot item. Vanuit een groep ouders wordt er gevraagd naar de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding
te organiseren. De meningen over het nut van huiswerk zijn echter sterk verdeeld. Tegenstanders zijn
van mening dat huiswerk niet het gewenste effect heeft. Kinderen zitten al de ganse dag op school
en extra huiswerk kan enkel nog verder frustrerend werken. Voorstanders zijn echter van mening dat
het kinderen verder kan helpen en eventuele achterstand kan wegwerken. Bovendien geeft het de
mogelijkheid aan ouders ook beter te begrijpen waarmee kinderen bezig zijn op school en waar
eventuele knelpunten zijn voor hun kinderen. Sommige ouders geven ook aan dat het verschil tussen
lagere school en middelbare school soms te groot is voor de kinderen en dat extra huiswerk in 5de en
6de leerjaar hun misschien hier beter op kan voorbereiden.
Het oudercomité vraagt aan de school haar visie hierop nog eens duidelijk te communiceren naar de
ouders.
Het oudercomité zal zelf ook nog een thema-avond hierrond organiseren (voor mensen die niet
konden deelnemen aan het ontbijt).

6. Theaterateliers – Middagateliers - PPSDAS
Theaterateliers worden dit jaar opnieuw georganiseerd dankzij Dominique. Het eerste semester zijn
ze er voor kinderen uit het 3de en 6de leerjaar. In het tweede semester zijn kinderen van 4 en 5 aan
de beurt. Terwijl vorig jaar de opvang van de kinderen nog door IBO werd verzorgd, is dit door de
personeelswissels nog onzeker voor dit schooljaar. Op dit moment wordt dit voorlopig opgevangen
door ouders.
Dominique heeft ook subsidies aangevraagd bij VGC en deze zijn waarschijnlijk toegekend (we
hebben informele bevestiging hiervan). De subsidies zullen gebruikt worden om voor alle kinderen
van de 3de kleuterklas en 1ste leerjaar middagateliers te organiseren (gratis activiteit). Deze ateliers
focussen op taalstimulering via dans en muziek. De ateliers starten in oktober, het 1ste trimester op
dinsdag, en 2de en 3de trimester op maandag.
7. Openluchtklassen
Openluchtklassen gaan dit jaar door van 12 tot 16 maart 2018 voor de kinderen van het 3de tot 6de
leerjaar. De school heeft een locatie gevonden waarbij een all-in pakket wordt voorzien. Het zal dit
jaar dus niet nodig zijn dat ouders helpen met de voorbereidingen voor het eten. Meer details over
de openluchtklassen volgen verder op het jaar.
8. Plannen
• Klusjesdag : Karel trekt. Datum : 24 maart 2018.
• Voorleesweek: 20-24 november. We opteren dit jaar om het voorlezen te beperken tot één
week omdat er op die manier een momentum wordt gecreëerd. De VGC organiseert rond de
voorleesweek ook een wedstrijd waar we eventueel aan kunnen deelnemen. Hiervoor
zoeken we wel een trekker om eventueel foto’s te maken in de klassen of foto’s die door
anderen gemaakt worden (leerkrachten of ouders) te verzamelen en te selecteren. Indien we
hiervoor geen vrijwilliger vinden, zullen we niet meedoen aan de wedstrijd.
• Fruit op school: Dit gebeurt vanaf dit jaar via het raamcontract van de Sint-Goedele koepel.
Dit betekent dat ouders niet meer nodig zijn voor het ophalen van het fruit. Voor het fruit
verdelen zijn altijd vrijwillgers gezocht. Ook dit jaar zullen we dit per klas, via de klasouders
organiseren. Fruit op school begint in principe op 4 oktober.
• Volgend OC/preOC : maandag 4 december preOC, donderdag 7 december.
• Website: Op de website is er nu ook plek voorzien voor informatie van het oudercomité. Hier
vind je de verslagen van voorbije vergaderingen, info over de klasouders,...
9. VARIA
• Dit jaar wordt er geen appelpluk georganiseerd wegens gebrek aan vrijwilliger om dit te
organiseren.
• Rekeningen:
Uitgaven: akkoestische panelen (€1200), theaterateliers (€700), lidgeld VCOV (€90).
Stand Spaarrekening: €1256
Stand Zichtrekening: €1133
• Nieuwe speelplaats : De school heeft iemand gevonden om toezicht te houden drie
middagen per week ( van 12:10 tot 13:10). Op deze middagen kunnen leerlingen van 4de, 5de
en 6de leerjaar voor rustige activiteiten ook gebruik maken van de nieuwe speelplaats.
Voetballers blijven op de grote speelplaats. De nieuwe speelplaats wordt ook veel gebruikt
als buitenklas tijdens de lesuren.

