Vergadering Ouderraad – 1 oktober 2018
Aanwezig:
Jessica Berckmans, Karoline Vanneste, Peter Van der Weeën, Vera Leemans
Vicky Van de Velde
Afwezig met kennisgeving:
Annick Vroninks, Ken Kerkhofs

1. Lokale verlofdagen
Vera bespreekt momenteel nog de lokale verlofdagen voor het schooljaar 20192020. Ze zal dit met ons delen van zodra hierover meer informatie beschikbaar is.
Annick gaf via email aan dat ze blijft pleiten voor vrijdagen aangezien vele ouders
zich beter kunnen organiseren op vrijdag.
=> Toevoeging 19 oktober: In samenspraak met de Franstalige school en de
peutertuin worden maandag 7 oktober 2019 en vrijdag 14 februari 2020 voorgesteld
als lokale verlofdagen voor het schooljaar 2019-2020.

2. Professionaliseringsplan
Vera geeft een overzicht van de verschillende onderdelen van het
professionaliseringsplan. Ook dit schooljaar wordt er sterk ingezet op Taalbeleid.
• Het “Lerend Netwerk” binnen de school gaat hier verder op in, o.a. tijdens de
1ste en 3de pedagogische studiedag.
• De 2de pedagogische studiedag (februari) wordt volledig toegespitst op
Welbevinden en teambuilding.
• Laura de Mooij is onze interne taalbeleidscoordinator en coacht collega's om
de lessen taal en WO met elkaar te verbinden, met uitgebreide aandacht
voor woordenschat. Laura werkt sinds kort ook samen met de andere
taalbeleidscoordinator in Vlaams-Brabant om alzo ideeën uit te wisselen.
• Rond “Groene Speelplaats” wordt er actief verder gewerkt, o.a. met
ondersteuning van het Groene Corridor team, rond 4 grote thema’s:
Welbevinden, Spelen, Leren en Respect.
• Zeker wanneer het mooi weer is trekken de leerkrachten met hun klas naar
buiten om in de groene omgeving van onze school hun opdrachten uit te
voeren, bijvoorbeeld om met een kompas te leren werken.
• In de kleuterklas wordt de taalmethodiek ‘Kaatje Klank’ geïntroduceerd. Deze
methodiek is ontworpen met als doel de luistervaardigheden, het
klankbewustzijn en de spreekvaardigheden van de kleuters te stimuleren in
functie van het voorbereidend lezen. Dit wordt ook wel de “ontluikende
geletterdheid” genoemd.

•
•

Op het vlak van EHBO zijn er 2 personen per gebouw die jaarlijks een
opfrissingscursus volgen.
Op de ICT netwerkdagen komen de ICT-coördinatoren van de verschillende
scholen uit onze scholengemeenschap samen om ervaringen uit te wisselen.

3. Bijdragen voor extra-muros activiteiten
Momenteel wordt er elk jaar een vast bedrag aangerekend als bijdrage voor de
extra-muros activiteiten (= zeeklassen, bosklassen en sneeuwklassen). Vanaf dit jaar
treedt er een nieuw systeem in voege, waarbij de bijdragen meer in lijn zullen liggen
met de werkelijke kosten van de meerdaagse activiteiten.
in de 1ste graad goedkoper en de bijdragen voor leerlingen in de 3de graad merkelijk
duurder. Hierdoor kunnen de kosten beter geregeld worden. Vera geeft aan dat er
wel een overgangsregeling komt voor de huidige regeling zodat ze, verspreid over de
6 schooljaren, in totaal niet meer dan 435 EUR zullen betalen.
=> In een aparte bijlage wordt in detail uitgelegd hoe de overgangsregeling eruitziet.

4. Zwemmen
Sinds vorig schooljaar worden de zwemlessen geconcentreerd op leerlingen uit het
1ste, 2de en 3de leerjaar in plaats van de spreiding over 1ste, 3de en 5de leerjaar. De
leerkrachten merken dat deze continuïteit nu reeds voordelen oplevert.
Annick gaf via email aan dat het goed zou zijn moest de hogere graad bijvoorbeeld
2x/jaar kunnen gaan zwemmen om toch nog wat technieken aan te leren, zoals
duiken etc. Vera bekijkt of er in een van de omliggende secundaire scholen tijdens
de examenperiode zou kunnen gezwommen worden.

5. Werkgroepen
Zoals in het professionaliseringsplan reeds werd vermeld zijn er een aantal
werkgroepen actief:
• Werkgroep Taal: focus op thematisch werken.
• Werkgroep speelplaats: focus op Welbevinden, Spelen, Leren en Respect.
• Ouderparticipatie: tracht vooral om de ouders van leerlingen uit het lager
onderwijs meer te betrekken bij het schoolgebeuren.

6. 50 jaar GBS
De festiviteiten rond “50 jaar GBS” zijn enkele weken geleden afgetrapt. Het hele
jaar door zullen er activiteiten georganiseerd worden. Ook voor de ouders zal er een
opdracht zijn. Meer details daarover in de GBSkring vergadering.

Varia
•
•
•

Blind typen: Ook dit jaar zou er een cursus “blind typen” ingelegd worden.
Sofie is bezig met de organisatie.
Nieuw speeltuig: het nieuwe speeltuig voor de speelplaats zou reeds in
januari geplaatst worden.
Website: Peter vraagt aan de ICT verantwoordelijke, meester Dennis, om de
Ouderraad pagina op de GBSWemmel website bij te werken met de lijst van
alle ouders die actief zijn in de Ouderraad.

Data van de volgende vergaderingen:
Maandag 25 februari en maandag 20 mei

