Vergadering Ouderraad – 21 februari 2019
Aanwezig:
Annick Vroninks, Karoline Vanneste, Kathrin Arets, Peter Van der Weeën, Vera
Leemans
Afwezig met kennisgeving:
Jessica Berckmans, Ken Kerkhofs, Vicky Van de Velde

1. Nieuwe schepen van Onderwijs
Met de installatie van de nieuwe bewindsploeg in januari heeft Wemmel een nieuwe
schepen van onderwijs: Raf De Visscher.

2. Digitaal aanmeldingssysteem
Samen met de andere Nederlandstalige Wemmelse scholen en de gemeente wordt
er hard gewerkt om vanaf het schooljaar 2019-2020 een digitaal
aanmeldingssysteem te introduceren. Dit schooljaar gebeuren de inschrijvingen nog
zoals vanouds. Er zijn nog 31 plaatsen vrij dus worden er niet meteen problemen
verwacht wanneer op 1 maart de inschrijvingen starten.

3. Lerarenplatform
Dankzij het lerarenplatform - een pilootproject voor het schooljaar 2018-2019 – kon
onze school de afgelopen maanden alle vervangingsopdrachten (onder meer 10
zwangerschappen) vrij goed invullen. Wellicht komt er volgend schooljaar een
vervolg op dit systeem.

4. Kunstkuur
“Kunstkuur” is een initiatief om de samenwerking tussen DKO's en oa. het
basisonderwijs te promoten.
"Taalkabaal" is een samenwerkingsproject met de Wemmelse academie. Het
initiatief loopt over 3 jaar, vanaf 2019-2020. Bedoeling is om de kinderen warm te
maken voor het deeltijds kunstonderwijs. De focus ligt op de oudere kleuters en
kinderen uit de eerste graad, zodat deze later naar de academie doorstromen.
“Taalkabaal” is een nieuw initiatief waarbij taal en kunst gecombineerd worden. Het
richt zich voornamelijk tot de kinderen uit de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar. Er
wordt gedurende een 4-tal uurtjes per week gewerkt binnen thema’s, met
voldoende ruimte om ook de ouders mee in het project te betrekken.

5. Ouderparticipatie
Ouderparticipatie is en blijft een van de drie pijlers van het schoolbeleid, met o.a. de
Nederlandse les voor ouders, de uitstappen waarop ouders uitgenodigd worden om

mee te draaien, alsook de koffiemomenten. De volgende koffiemomenten gaan door
op de laatste vrijdag voor de krokus- en paasvakantie.

6. Taalbeleid
Een van de kernpunten van het beleid dit jaar is om de kinderen te motiveren om op
een leuke manier met taal om te gaan. Er wordt alzo in de lessen WO en taal rond
hetzelfde thema gewerkt, bijvoorbeeld over “water”.

7. Groene speelplaats
Vanuit de kleuterschool is de vraag gekomen om de zandbak leeg te maken en om te
vormen tot een extra speelpleintje.
In de lagere school is het nieuwe speeltuig door de gemeente geplaatst. 's Morgens
mag iedereen erop, maar voor de middagpauzes is er een vaste beurtrol
afgesproken.
Er zijn nog steeds plannen om een moestuin aan te leggen, maar deze ideeën
moeten eerst nog iets meer leven bij de kinderen zelf vooraleer deze zullen
ingevoerd worden. Intussen zijn er onder impuls van juf Katrien wel reeds 2
compostemmers geplaatst.

8. Varia
•
•

•
•

In de kleuterschool worden sinds kort de boterhammen opgegeten in
Doornroosje, in de klas of in de hal, waardoor het hele middaggebeuren veel
rustiger verloopt.
Zoals midden december medegedeeld via Gimme werd het dessertje bij de
warme maaltijden om een aantal redenen afgeschaft. Het geld dat op deze
manier uitgespaard wordt zal geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het
voedsel.
ð Verschillende ouders hebben het afgelopen jaar meermaals aangestipt
dat de kwaliteit van de maaltijden sinds de verhuis naar de centrale
keuken sterk achteruitgegaan is. Vera zal dit probleem nogmaals
aanstippen. Naar verluidt zouden de andere Wemmelse scholen reeds
overgestapt zijn naar een aparte traiteurservice.
Het Boomerang team heeft de kinderen tijdens de koude wintermaanden
opgevangen in de refter, tot ieders tevredenheid. Na de krokusvakantie
keren ze terug naar de buitenspeelplaats.
Onlangs werden alle ouders verzocht om een document te ondertekenen
i.v.m het gebruik van foto’s e.d., dit binnen het kader van de nieuwe GDPR
wetgeving. Het document was echter nogal vreemd verwoord, waardoor het
moeilijk begrijpbaar was. Ook de naam van de leerling voor wie deze
toestemming verleend werd ontbrak op het document. Vera kijkt dit na.

Datum van de volgende vergadering:
maandag 20 mei om 19u

