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De vergadering samengevat:
Nieuws uit de school: we bespreken het inschrijvingsschema voor 2021-2021, we analyseren samen
het overzicht van schoolveranderingen, we bespreken de organisatie van de kleuterschool en we
denken na over de samenwerking met het ondersteuningsnetwerk.
Nieuws uit Ferm Kinderopvang: het WOMBAT-systeem werd ingevoerd, twee medewerkers namen
ontslag en de ouderraad vraagt om foto’s uit te hangen van de medewerkers.
We bespreken de ouderactiviteiten: Sint werd positief geëvalueerd, Oog voor lekkers opgestart. Het
lijstje met mogelijke coronaproof-activiteiten wordt gedeeld.
De ouderraad wil investeren in spelmateriaal voor de kleutertuin en boeken voor de bib van de
lagere school.
We krijgen feedback uit de werkgroepen: er wordt een oproep gelanceerd voor klasouders en de
bubbelsport kent succes.
We denken samen na over een meer veilige schoolomgeving. Hieruit vloeien verschillende concrete
voorstellen.

1. Echo's uit de school en kinderopvang
1.1.
§

§

§

School
Het inschrijvingsschema voor kinderen met geboortejaar 2019 is bekend:
o Januari = inschrijven van voorrangsgroepen op school
o Maart = nieuwe leerlingen kunnen zich digitaal aanmelden. Resultaat bekend op
23/04/2021.
o Mei = inschrijvingen van toegekende leerlingen
o Vrije inschrijvingen vanaf 7/06
Dirk maakte een oefening over schoolveranderingen (instroom & uitstroom):
o Leerlingtelling van 1/02/2020: 156 KS en 220 LS
o Leerlingtelling van 1/02/2021: 163 KS en 176 LS (vermoedelijk)
o 65 kinderen zijn van school veranderd, waarvan 32 leerlingen 6e leerjaar die overstap
maakten naar secundair. Dus 33 kinderen zijn echt veranderd.
Organisatie van de kleuterschool
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Na de kerstvakantie stappen weer 10 nieuwe kleuters in, dan zullen er 26 kleuters in de
instapklas zitten. Echter, de klas kan pas na de krokusvakantie ontdubbeld worden. Juf
Emma zal 2e klas begeleiden. Wenmomenten blijven doorgaan.
Werking ondersteuningsnetwerk
o De ondersteuningsnetwerken (ONW) zijn ontstaan in het M-decreet, waarmee men
kinderen uit buitengewoon onderwijs de kans wil geven om school te lopen in het
gewoon onderwijs, met ondersteuning van extra handen.
o Wanneer klasleerkracht en zoco bepaalde noden opmerken waaraan zij niet kunnen
voldoen, zullen zij – i.s.m. ouders en CLB - het kind aanmelden bij het ONW. Elk kind
heeft normaliter recht op 1u ondersteuning, maar gebeurt niet altijd in de praktijk (o.a.
door wegvallen van een aantal ondersteuners) daarom is het erg lastig om prioriteiten
te bepalen (welke kinderen krijgen wel/niet ondersteuning).
o Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om tegemoet te komen aan de noden van de
kinderen, maar wat overheid geeft versus wat je echt krijgt, maakt het niet eenvoudig,
noch voor de betrokken leerlingen noch voor de leerkrachten. Bovendien is de kloof
tussen wat in publieke opinie wordt gezegd en de realiteit erg groot wat maakt dat
verwachtingen van ouders niet altijd ingelost kunnen worden.
o Op onze school zijn er veel noden: in elke klas zijn er leerlingen voor wie de school intern
zorg organiseert, maar in elke klas zijn er ook leerlingen die voor ONW worden
aangemeld. Er is een grote diversiteit in elke klas: zeer sterke leerlingen, een
middengroep en leerlingen met grote noden. Doordat het ONW in gebreke blijft, nemen
ze tijd en energie af van de middengroep met milde noden.
o Kunnen we via netwerk klasouders oproep doen om expertise van ouders in de school
te brengen?
o

§

1.2.
§
§
§

Ferm Kinderopvang
Binnenkort start het nieuwe WOMBAT-systeem om de kinderen in- en uit te batchen a.d.h.v.
QR-codes. Op die manier kan er duurzamer en correcter geregistreerd worden.
Twee 2 medewerkers hebben ontslag aangeboden, dus nieuwe medewerkers op komst. Er
wordt ook een pedagogische consulent aangesteld om het team te begeleiden.
Vraag van ouders om foto’s van de begeleiders van de dag aan het raam te hangen zodat
ouders weten wie die dag voor hun kindjes heeft gezorgd.

2. Activiteiten
2.1.

Terugkoppeling

Sinterklaas: alles goed verlopen, snoepgoed werd samen met juf Annemie en Patricia in de klassen
uitgedeeld. De leerkrachten apprecieerden de traktatie die voor hen voorzien was. Volgend jaar
denken we er aan om ook iets te voorzien voor Ferm.
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2.2.
§

§

Voorbereiding
Oog voor lekkers
o Dit jaar is Sima onze leverancier.
o Van zodra toegelaten, doen we een wekelijkse oproep in Helpende Handen, maar
voorlopig worden groenten en fruit gekozen die weinig ‘bewerking’ nodig hebben.
o Ouders vragen om daags voordien een melding in de klasagenda van leerlingen mee te
geven zodat ouders niet nodeloos fruit meegeven.
Lijst activiteiten in Coronatijd
o De lijst van ideeën werd als volgt gerangschikt:

o
o

Bij het maken van een keuze zijn belangrijkste criteria: realistisch + verbindend
Vraag wie wat wil trekken?
§ Wil Hanne de koffieverkoop trekken? Christophe vraagt.
§ Wil Jos de soep trekken? PowerRangers vragen hem.
§ Nadia wil koffiemoment trekken.
§ Oproep in HH voor wandeling.

3. Wishlist van de school
De ouderraad heeft +/- 4.000 euro beschikbaar om aankopen voor de school te doen. Bij de keuze
van voorstellen houden we rekening met de volgende criteria:
§
Nuttig voor kleuters én lagere school
§
Duurzaam, breed inzetbaar, nuttig
§
Ontspanning of net gericht op leren
§
In het thema van de school (dit jaar “lezen”)
§
Bij materiaal voor speelplaats graag aandacht voor een beheers- of onderhoudsplan.

Afspraak:
De ouderraad gaat akkoord om de middelen in te zetten voor (1) spelmateriaal voor de kleutertuin
en (2) boeken voor de schoolbib. Marc en Dirk nemen dit verder op.
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4. Meldingen uit de werkgroepen
3.1.
§
§
§

3.2.

Klasouders
Warme oproep aan de leden van de ouderraad om andere ouders in de klassen van de eigen
kinderen hiervoor aan te spreken.
Het is de bedoeling om nieuwe ouders aan te trekken, maar als het nodig is, kunnen ouders
van de bredere ouderwerking dit ook zelf opnemen.
Ook leerkrachten mogen ouders zeker aanspreken.

Werkgroep Vitamine B4

Bubbelsport voor 1LS en 2LS was direct volzet. Groot succes!

5. THEMA – veilige schoolomgeving
§

Er is een gesprek geweest tussen Dirk en de schepen: voorstel gedaan voor een combinatie
van de schoolstraat aan de parking (huidige situatie) en schoolstraat Paardenkerkhofstraat
(waarbij geen verkeer toegelaten zou zijn vanaf de kapper tot 50m in de straat en ingang via de
zwarte poort).
o Moet verder uitgewerkt worden met de werkgroep en wellicht nodig om ouders hiervoor
te sensibiliseren.
o We zullen zelf moeten aandringen als we dit echt willen!

§

De stad wil graag een bevraging organiseren van ouders en kinderen over de verplaatsing naar
school om te meten wat het effect is van een schoolstraat. Wijzigt daardoor effectief het gedrag
van ouders?
o Kunnen we zo’n bevraging/telling organiseren?
o Welke impact heeft corona op het verkeer?

§

Resultaten van de break-out rooms op de vraag “hoe kunnen we samen werken aan een
veiligere schoolomgeving?”
o Visueel in beeld brengen van de schoolstraat met
banner, schildering op de grond, etc.
o Parkeerkaart opmaken waar ouders kunnen zien
waar ze wel mogen parkeren
o Stapje-trapje week bij begin schooljaar om aan te
moedigen om te voet of met de fiets te komen
o Herinnering op digitaal forum
o Goed zichtbaar maken van de school. Weten
mensen dat er een school is? Kan signalisatie
aangevraagd worden? Flikkerlichtjes, tekening op de grond, 3D-zebrapad, …
o In januari versterken elke ochtend versterken 2 à 3 ouders Patricia om andere ouders te
sensibiliseren. Geeft bovendien een belangrijk signaal. Anderzijds ook lichte vrees over
wat dat doet met onderlinge ouderrelaties.
o Onze waardering voor de job van Patricia! Bedankt!
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o
o

o
o
o
o

Kan er een extra 'oversteekhulp' komen? Gemachtigd opzichter die Patricia
ondersteunt? Meer opvallende jas voor Patricia om haar gezag wat meer af te dwingen?
Afspraken maken rond circulatie en stromen om de vele mensen en kinderen vlotter te
doen bewegen. Daartegenover zijn er ook stemmen voor de chaos-theorie: juist door
kris-kras bewegingen van voetgangers en fietsers wordt verkeer afgeremd.
Problematiek dat auto's de parking gebruiken als keerpunt wat soms leidt tot gevaarlijke
situaties.
Sensibilisering van ouders
Blijven aandringen via politieke weg op een lange termijn oplossing
I.f.v. de nieuwe telling kunnen we aan de stad een telraam vragen (= computer dat je
aan het raam hangt van de 1e verdieping en telt automatisch voorbijkomende
voertuigen)

Bedankt iedereen voor het constructief denken! De werkgroep gaat met deze ideeën verder aan de
slag.

Volgende vergadering: maadang 18 januari 2021 om 20:00
Thema: sport- en gezondheidsbeleid
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GEMAAKTE AFSPRAAK

VERANTWOORDELIJKE

Infromereren koffieverkoop bij
Hanne

Christophe

Soep maken informeren bij Jos

PR

Koffiemoment

Nadia

Aankoop spelmateriaal en boeken

Marc/Dirk

Data
§

Geen

Bijlagen
§

Geen
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