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AGENDA
1. Opvolging vorig verslag
/
2. Woordje directeur
- Er is iets nieuws op de website en noemt leuke links. Per leerjaar kunnen
leerlingen leuke dingen doen.
- Sneukelroute was fantastisch. In die periode van het jaar echter heel veel te
doen. Gerdi overweegt de quiz te verplaatsen naar het najaar want daar heb je
geen goed weer voor nodig. Hij denkt er ook over om leerkrachten op te splitsen
voor hulp bij activiteiten: quiz en kaarting. Bij de sneukelroute wordt er geen
hulp verwacht, het is ook als ontspanning bedoeld voor de leerkrachten.
Organisatie gebeurt door de ouderraad.
- Er is momenteel wildgroei van logopedisten die op school therapie komen
geven waardoor de school soms hun eigen organisatie niet meer rond krijgt en
dat is niet de bedoeling. Vanaf volgend schooljaar zal dit beperkt worden.
- In de week van 14-18 mei is er doorlichting. Gerdi geeft een korte samenvatting
van die dagen:
14/5: In de voormiddag vertellen Els, Jean-Pierre en Gerdi waar ze mee bezig zijn
vb inputcontext van het havengebied. Daarna controle in de praktijk, in de
namiddag zijn er klasbezoeken in 4de, 5de en 6de leerjaar.
15/5:

Klasbezoek in de Tassche, in de namiddag zijn de kleuters van de

Spanjeschool aan de beurt.
16/5: pauze
17/5: klasbezoek in 1ste, 2de en 3de leerjaar en vervolg kleuters. Er zijn gesprekken
met ouders (Leen L, Dirk L, Benoni C en Angie D) en preventiemedewerker.
18/5: synthesegesprek en besluitend gesprek met Rita Maertens en Francis
Devolder.
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Tijdens de doorlichting komen de vakken wero, Nederlands aan bod alsook
rapportering en oriëntering.
- Personeel:
* In het 4de leerjaar zal juf Charlotte een aantal uren ingeschakeld worden voor de
anderstaligen in Arkorum. Zij wordt vervangen door Jozefien Vanderstichelen en
dit 2 uren op maandag en 2 uren op dinsdag.
* Verder heb je nog Karolien Soetaert bij de kleuters via artikel 60. Zij staat reeds
jaren in het onderwijs en helpt 30 uren in de week vooral ondersteuning in de
kleuterklassen (toilet, verversen kleuters,…) en alle dagen toiletten onderhouden.
Dan heb je ook nog Kathy die werkt als wijkwerker (PWA), heeft opleiding
opvoedster. Zij helpt 15 uren en dit over de middag op de speelplaats en ook
ondersteuning in de kleuterklassen.
* Juf Charlène is geopereerd en wordt vervangen door juf Emily.
* Vanaf volgend schooljaar is er samenwerking met de sportdienst voor
kleutersport.
- STEM krijgt stilaan vorm. Meester Manfred en juf Anouk hebben het materiaal
voorgesteld. Dit is goedgekeurd door VIVES. Op 1 september start dan het
stematelier. Op 30 juni is er feest van de havenbedrijven. Het is de bedoeling dat
10 bedrijven elk 1000 euro sponsoren. Met die 10 000 euro is het de bedoeling
om meubilair aan te kopen voor in het stematelier want Arhus zorgt enkel voor
het inhoudelijke materiaal.
- Agiondossier: nog altijd geen info wanneer de werken aan de klassen zullen
uitgevoerd worden. Gerdi zal in september die klassen toch al gebruiken, hij kan
niet anders. Brandtrap komt in orde via bouwfonds.
- vloer sporthal: Leen heeft de offerte van Gerdi doorgestuurd naar Leander.
Bedoeling is dat vloer klaar is tegen 1 september.
- Voorstel komt van kleuterjuffen voor een zandbak onder de tent en een
schaakmat. Er wordt werkgroep opgericht. Christoph is alvast kandidaat.
- Er is een nieuw aanbod voor subsidies voor groen op school en dit nog tot
oktober. Steven zal zich engageren.
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- Klasfoto: voorstel om Filip te vragen in juni maar wel in het begin van de maand
in geval van bijbestellingen.
- Er was een brief mee van juf Nathalie rond vervoer schoolreis. De kinderen
moeten tegen 9u in station geraken maar vorig jaar werd reeds aangegeven dat
dit voor sommige ouders niet haalbaar is en dat via school vervoer moet voorzien
worden want dit valt binnen de schooluren. Ons voorstel is dat ze te voet met
kinderen naar station gaan want naar de kerk is ook te voet en station is niet veel
verder.
- Er kwam ook reacties van verschillende ouders dat het bezoek aan de markt van
het 2de lj te lang duurt, dit uit ervaring van vorige jaren. Er wordt voorstel gedaan
om dit dan te koppelen aan een bezoek aan Arhus om te vermijden dat ouders
met de kinderen op café gaan want zoals in brief aangegeven, is dit niet de
bedoeling. Die opmerking op brief kwam raar over maar komt waarschijnlijk
voort uit ervaring van vorige jaren.
3. Kasboek
Er is 1500 euro opbrengst van de sneukelroute. Enkel factuur van dranken Jo
(147,66 euro) moet er nog van af.
4. Project FLUO en verkeersveiligheid
-

Sam haalt de poppetjes weg.

-

Dirk L mailt verder met stad. De octopuspaal komt er maar we weten niet
wanneer.

-

Er is nog altijd veel onduidelijkheid over gebruik fietspad, nog altijd veel
foutparkeerders maar volgens stad geen probleem. Dirk L blijft volharden. Er
komt wel een opstelstrook voor fietsers tegenaan het kruispunt met de
zwaaikomstraat.

5. Werkgroep teamteaching
- Geen nieuws
VERSLAG OUDERRAAD

4

WERKJAAR 2017-2018

6. Evaluatie Sneukelroute
- Er zaten zwarte brokjes tussen de frieten. Veel mensen hebben dit opgemerkt.
Voorstel om volgende keer met andere traiteur te werken, Ter Platse heeft
lekkere frietjes.
- Plastic zakjes niet enkel bij vertrek maar ook in de huisjes waar veel te krijgen
is. Mensen zijn dan toch nog verrast en vragen alsnog zakjes.
- Door mensen de kans te geven nog tot laatste moment in te schrijven, toch nog
behoorlijke opkomst. Een 25-tal minder dan vorig jaar.
- Nog eens een grote dankjewel aan de werkgroep. Het was goed georganiseerd.
7. Schoolraad
Geen nieuws
8. Eerste communie
- 150 glazen nodig.
- Wijnglazen Vandenbulcke voor communie mogen we gratis gebruiken.
- Trui stelt doodle op om te helpen bij klaarzetten dag voordien en dag zelf.
9. Volgende vergadering
- Woensdag 16 mei 2018
-Drankje en hapje: Heidi en Eveline VC
10. Varia
- Steven Dewulf heeft een voordracht over faalangst gevolgd in Arhus. Hij heeft er
niet veel van opgestoken.
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