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Agendapunten:
●
●
●
●
●

Voorstellen nieuwe leden
Nieuwe voorzitter kiezen (volgende ouderraad)
Suggesties ouders overlopen
Schoolfoto project bespreken
Voorstel: rustig hoekje op school met boeken

1. Voorstellen nieuwe leden
Huidige ouderraad + 2 nieuwe leden Asmaa en Lien

2. Nieuwe voorzitter kiezen
We zoeken als voorzitter iemand die de schooltaal goed beheerst en liefst tweetalig
is. De nieuwe leden kunnen zich hier ook voor kandidaat stellen. Nieuwe leden kijken
het reglement ook eens na.
Nieuwe leden ook aan Whatsapp groep toevoegen: whatsapp uitsluitend gebruiken
voor onderwerpen die besproken worden tijdens de ouderraad.
Volgende ouderraad wordt de nieuwe voorzitter gekozen

3. Suggesties van ouders overlopen
Sinds september hebben de ouders enkele dingen opgevangen dat ze graag
bespreken op de ouderraad. De communicatie tussen ouders en leerkrachten verloopt
iets moeizamer met Covid. Ouders zijn minder betrokken nu ze niet in de school
mogen komen. Daarom de vraag om vaker te communiceren, hetzij via de nieuwsbrief
of via Classdojo. Ouders vinden de Classdojo wel een handig communicatiemiddel.
Ze hebben de app op hun gsm en ontvangen een melding als er nieuws is.
Meer communicatie over lunchbox en activiteiten.
Ook meer schoolpoortcontact - Elke leerkracht zal vanaf nu een vaste dag in de week
aan de schoolpoort staan. zo kunnen ouders makkelijk vragen stellen.
Elke week heb je dus de kans om met de juf of meester van de klas van je kind te
spreken aan de schoolpoort.

4. Schoolfotoproject
Enkele Ouder willen graag dat er een schoolfotograaf naar de school komt. Zodat
ouders elk jaar een klasfoto + een portretfoto van hun kind hebben
Waarom kiest Paviljoen hier niet voor?
-

zeer duur voor ouders

-

-

Alle foto’s worden afgedrukt en de onverkochte foto’s worden vernietigd. (Er
zijn nu ook systemen waarbij online wordt gekozen of je de foto neemt. Niet
gekozen foto’s worden dan niet afgedrukt).
maakt ongelijkheid in de klas zichtbaar: het ene kind krijgt de foto’s wel, het
andere niet.
normaal ontvang school een deel van het budget en dient het schoolfoto
project om de kas te spijzen. Gezien we een gemeenteschool zijn geen goed
idee. Alles wordt via subsidies betaald, er mogen geen extra kosten zijn.

Alternatieven?
-

-

schoolfotograaf van RM vragen?
fotograaf die foto’s neemt en dan online verstuurd. Ouders kunnen kiezen
welke worden afgedrukt. Dit kan enkel op voorwaarde dat de ouders de foto’s
ophalen dus niet langs de kinderen. → Er mag absoluut geen sociale druk zijn
om foto’s aan te kopen.
Inzetten op klasfoto’s: elk jaar een klasfoto maken.
→ Sven bekijkt de opties voor een schoolfotograaf.
Bekijken of we de winst die de school normaal maakt op de verkoop kan
verrekend worden zodat ouders dit in korting krijgen.

5. het lokale welzijnsproject
vorig verslag: w
 e 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
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.
De kar is een goede tussenoplossing om een rustige klas te maken voor de leerlingen.

→ update: we zijn hier volop mee bezig.
Tijdens de Boekenmaand gaan we hier sterk op inzetten.
boeken bestellen voor een gangbibliotheek of speelplaatsbibliotheek
Maar ook sterk inzetten op lezen in de klas.

Varia: geen

