
Verslag ouderraad
(17/11/2020)
Aanwezig: Thomas, Hajar, Fatia, Sven, Latia, Samira

Afwezig:

Agendapunten:

- Nieuwe leden
- Nieuwe voorzitter
- Subsidies ouderraad
- Rustige ruimte in het school
- Nederlands Beleid op school/ opvang
- Klusjesdagen op school  25 oktober 28 november

1. Nieuwe leden

Thomas: wegens  verhuis zal Thomas uit de ouderraad stappen vanaf januari, er zal dus een nieuwe
voorzitter aangeduid moeten worden

Thomas: Moeilijk op nieuwe leden te zoeken, moeilijk om mensen te blijven vragen want het
engagement moet vanuit de ouders komen. De rol van ouderraad niet zeer duidelijk,  veel
energie voor de voorzitter. NIeuwe ouders zoeken, actieve leden. Bekijken hoe we de ouderraad
verder kunnen zetten.

Rol voorzitter: agendapunten verzamelen en finale stem als er onenigheid is. Nu moet de
voorzitter alles op zich nemen

Thomas: we stellen voor aan de rest of ze willen blijven, maar als ze blijven moeten ze ook
engagement opnemen. duidelijk maken in de whatsapp groep.

Hajar: een met wat Thomas zegt. Lockdown heeft er zeker geen goed aan gedaan. Het is voor
ouders ook niet zo duidelijk wat de ouderraad inhoudt. Maar ook al voor corona het geval

Thomas: Max 10 personen aanwezig in ouderraad, maar de mensen moeten wel komen. Ze
nemen een formeel engagement op en worden zodoende verwacht op de vergaderingen.

De huidige leden aanspreken over hun engagement.

Waarom komen ze niet? Misschien eerst uit curiositeit gekomen.

Vraag stellen aan de ouders: maar niet “ben je geëngageerd?” . Eerder vragen of ze de tijd
hebben, zo ja moeten ze ook naar vergaderingen komen aangezien er andere ouders ook
geïnteresseerd zijn.

Lati: we moeten mensen selecteren die effectief ideeën hebben, voorstellen.. vanaf begin
geëngageerde mensen zoeken.

2. subsidie ouderraad



Thomas: subsidie ontvangen van 500 euro

Nood aan een plaats voor huiswerk te maken, een rustige ruimte.

Sven: we hebben de vraag goed ontvangen. Capaciteit is beperkt momenteel, zeer dens, zeer
veel leerlingen doordat de Kriek ook het gebouw zit. Geen extra plaats om een rustige ruimte te
maken. Ook geen extra personeel om rustige ruimte te faciliteren, maar we zijn ermee bezig.

We willen ook rustige zone creëren op de speelplaats. Met de bûûmplanters zones afbakenen.
Idee is om ook een hoek te maken met boeken (van de bib) voor de kinderen, ook hiervoor is
extra personeel nodig om oogje in het zeil te houden anders zijn de boeken meteen weg. Zeker
een idee voor bij de heraanleg van de speelplaats.

Rustige ruimte: huiswerkklas  met Nisrine

Nisrine is de nieuwe stagiaire die 2 jaar zal meedraaien op Paviljoen. Zij zal nu een huiswerkklas
op donderdagmiddag (na school) faciliteren.

Enkel met de kinderen die zelf gemotiveerd zijn. Die zin hebben om hun huiswerk te maken. we
faciliteren de zone maar niet iemand die effectief helpt met het huiswerk te maken. Iemand die
een oogje in het zeil houdt.

Lange termijn: echt een mooi lokaal maken voor rustige ruimte

Met de kar: gebruiken als rustige ruimte. -- in tussentijds als rustige ruimte voor de leerlingen
maken? Is er mogelijkheid om deze als extra klasruimte te maken/ rustige ruimte.

Zeker. Kar ook gebruiken voor de ouders, veel mogelijkheden.

kar is een goede tussenoplossing om een rustige klas te maken voor de leerlingen.

3. Nederlands in de opvang

Fatia heeft het puntje genoteerd. De begeleiders praten veel frans met de leerlingen, Fatia zou
graag hebben dat ze systematisch nederlands praten met de leerlingen.

Gezien op een filmpje. We zullen het doorgeven aan Bram, de opvangbegeleider, met Bram als
nieuwe coördinator is er zeker al een  positieve verandering.

- ook qua activiteiten : veel meer diversiteit in activiteiten
- Er zijn twee nieuwe begeleiders aangenomen om opvang in 2 schoolbubbels te

begeleiden.

Maar nog meer alert zijn om Nederlands te praten. Begeleiders praten vooral Frans uit reflex
omdat dit ook hun moedertaal is, uiteraard kan hier aan gewerkt worden.

Sven verzekerd dat dit zeker gaat verbeteren en zal het communiceren naar Bram

Anderzijds ook moeilijk om constant te controleren zoals de “politie”, controleren helpt ook niet
echt.

Ook engagement vanuit ouders. Want school is ook maar 50 procent van de tijd.

4. Klusjesdag in Paviljoen



Klusjesdag van de kriek is al 25 et 28 november. Ouderraad wilt graag deelnemen.

Emma Regelt het verder.

5. Kandidatuur voorzitter ouderraad

Eerst 10 mensen zoeken en  vervolgens voorzitter aanduiden.

varia

- Hajar: Sven feliciteren, logopediste op school! Zeer goed en bravo! (School faciliteert
enkele de Logopedist maar toch zeer goed om op school te hebben).

- Sven: over heraanleg speelplein: 20 geïnteresseerde voor de speelplaats waaruit er nu
3 geselecteerd zijn. Uit deze 3 wordt één bureau gekozen.


