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1. Ouderparticipatie - Basiseducatie Halle Vilvoorde, Nederlands les
voor ouders
In samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie Open School Halle-Vilvoorde
worden er op onze school sinds 2 februari Nederlandse lessen aangeboden aan
laaggeschoolde ouders. Een 12-tal mensen nemen deel aan dit programma en
tijdens de eerste sessies stond/staat er o.a. een observatie in 1ste leerjaar, een
knutselactiviteit, een interview met de directeur, rondleiding in de
school/turnzaal/enzovoort op de agenda. Het programma loopt nog tot het einde
van het schooljaar.
Van bij de start werd echter duidelijk dat een aantal van de deelneemsters geen
gepaste opvang vinden voor hun kinderen, vandaar dat er tijdens deze lessen opvang
geregeld wordt voor maximum 5 kindjes (bekostigd door de gemeente).

2. Ouderparticipatie - COOVO: Babbelut, een project voor alle ouders
Naast de taallessen, voornamelijk voor laaggeschoolde ouders, zou Vera ook een
breder publiek willen aanspreken. Daarom wordt binnenkort het project “Babelutten
op school” gelanceerd, met als opzet om de (van oorsprong niet-Nederlandstalige)
ouders op een leuke, informele manier aan onze schoolpoort het Nederlands te
laten oefenen. Er werd gedacht aan een systeem waarin de ouders die actief willen
participeren zich zouden kunnen kenbaar maken met een pin of badge, maar dat ligt
om een aantal redenen wat gevoelig. De juiste formule vinden is niet zo evident.
=> Dit puntje wordt verder besproken op de GBSkring vergadering

3. Taalbeleid op school - thematisch werken en woordenschat
Op de kleuterschool staat thematisch werken en woordenschat in de kijker. De
thema’s worden dit jaar verder uitgewerkt onder begeleiding van een pedagogisch
adviseur.
Ook in het 1ste leerjaar van de lagere school zijn de leerkrachten reeds gestart
met het integreren van deze methode in o.a. de WO lessen.
Ook de kinderen in het 2de zijn hier intussen al volop mee bezig en heel concreet is
het de bedoeling om een 7-8 tal thema’s per jaar via interactief groepswerk alzo te

gaan integreren. Dit systeem wordt dan later verder doorgetrokken tot de hele
school.
Sinds kort worden er Leeslabo’s georganiseerd: 3 dagen per week kunnen de
kinderen in alle jaren van de lagere school net na de middagpauze 20 minuutjes
lezen. De eerste commentaren van de kinderen zijn alvast bijzonder positief.

4. Groene speelplaats: Speeltuigen, speelbos, keukentje en buitenklas
De GBSkring werd gevraagd om de aanleg van de beschermende ondergrond
rondom de speeltuigen (lagere school), alsook de omheining voor het speelbos
(voor de 3de kleuterklas) te helpen bekostigen.
Met de afgegraven grond rondom de speeltuigen zou een speelheuvel kunnen
aangelegd worden, maar dit moet eerst nog besproken worden met de gemeente.
Ook hiervoor zal GBSkring gevraagd worden om centjes vrij te maken.
De gemeente is momenteel druk bezig met het maken van een buitenkeukentje aan
Doornroosje. Er werden al een aantal dallen gelegd waar binnenkort 3 picknicktafels
geplaatst zullen worden.
De groene namiddagen zijn volop aan de gang: om de zes weken wordt op het
schooldomein een thematische namiddag uitgewerkt rond o.a. techniek, gedichten,
enzovoort, waarbij de hele klas zich voor enkele uurtjes naar buiten begeeft. Zowel
leerkrachten als leerlingen zijn enthousiast.

5. Kleuterschool: Onthaalklas en eerste kleuterklas apart: Evaluatie
Sinds dit jaar worden de instappertjes opgevangen in een aparte onthaalklas. Een
eerste evaluatie sinds de introductie van dit nieuwe systeem leert dat de
leerkrachten er alvast heel tevreden zijn. De jongste kleuters komen in een klein(er)
groepje terecht en kunnen alzo beter begeleid worden. Ook voor de kindjes in het
1ste kleuterklasje, die allemaal samen op 1 september gestart zijn, loopt de
begeleiding vlotter.

6. Gebruik van de sporthal Dijk
Sporthal Dijk, de grote sporthal achter de vijver, is groter en daarom ook
aangenamer om te gaan turnen, zeker voor de oudere kinderen. Het is wel een
eindje wandelen van de school tot de zaal en daarom gaan de turnlessen steeds door
in blokken van 2u, voor zover dat mogelijk is. Aan de gemeente werd gevraagd om
de sporthal Dijk volgend schooljaar op donderdag en vrijdag voor onze school ter
beschikking te stellen zodat alle kinderen van de derde graad er gebruik van kunnen
maken.

7. Sportsnacks
Gesteund door Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) wordt er na schooltijd (15u3016u30) sport georganiseerd in de kleine sportzaal naast de refter.
De eerste twee sessies werden georganiseerd voor de derde kleuterklas en kenden
een groot succes, bijna alle kinderen namen deel.
Onlangs is de derde sessie begonnen voor de kinderen van het eerste leerjaar.
Elke sessie is beperkt tot slechts 1 uurtje aangezien de danslessen van de academie
reeds om 16u30 starten. Vera zal bekijken of de danslessen volgend schooljaar iets
later zouden kunnen ingeplant worden.

8. Hulp bij het oversteken
Het oversteken van de drukke De Limburg Stirumlaan is best gevaarlijk, niet alleen ‘s
morgens en ’s avonds tijdens de spitsuren, maar ook tijdens de dag wanneer
groepen kinderen voor hun turnles naar de sportzaal trekken. Er wordt overwogen
om aan de ouders te vragen om de groepen te begeleiden op hun wandeling naar de
sporthal. Een ander idee is om de gemeente te vragen om een (korte) zone 30 in te
richten of om bijvoorbeeld een verkeerslicht te installeren.

9. Zwemmen
Om meer continuïteit te bereiken stellen de leerkrachten voor om een half jaar lang
elke week met 1 groep te gaan zwemmen in plaats van tweewekelijks gedurende het
heel jaar.

10.Inschrijvingen, digitaal inschrijvingssysteem om kamperen te
vermijden!
Vorig jaar waren er bij de start van de open inschrijvingen nog 36 plaatsen
beschikbaar, maar dit jaar zijn er reeds 41 plaatsen ingenomen door de broertjes en
zusjes, waardoor er dus slechts 9 plaatsen overblijven. Ook onze school wordt
daarmee geconfronteerd met kampeertoestanden.
=> Vera onderzoekt de invoering van een digitaal registratiesysteem naar volgend
jaar toe.

Datum volgende vergadering:
Maandag 7 mei 2018 om 19u

