Dinsdag, 19 september 2017
St Reneldis, Doleegstraat 6

Ouderraad Egenhoven
Aanwezig: mevr.Lieve, juf Sofie, meester Peter, juf Lieve, tante Sigrid,
Martine, Els Q, Carine, Marie, Jan, Francisca, Mona, Pieter, Susanna
Verontschuldigd: tante Katelijne, juf Magda, Els S, Leen, juf Ellen
Welkom
We verwelkomen drie nieuwe ouders, Francisca, Pieter en Mona.

Verslag vorige vergadering
Verslag van juni is goedgekeurd.

Financieel verslag
Annick wil stoppen als penningmeester. Kandidaten mogen zich
aanbieden. Ten laatste eind dit schooljaar is er een opvolger nodig.

Mededelingen directie
Op de eerste schooldag werd het knuffeljaar ingezet met de inhuldiging
van een knuffelzone.
Over de middag houdt Greta mee toezicht in de refter en op de
schoolplaats.
Juf Sofie is zorgleerkracht van de lagere school en heeft op het klassikaal
oudercontact het zorgbeleid toegelicht. Deze avond was ze beschikbaar
om specifieke zorgvragen van ouders te beantwoorden.
Zowel voor de ouders als voor de kinderen is er een knuffelbox, waarin ze
specifieke vragen aan of een gesprek met de zorgleerkracht kunnen laten
weten.

Evaluatie klassikaal oudercontact
Dit jaar werd gestart met een gezamenlijk infomoment voor alle ouders,
met daarna een klasdoorloop en een receptie van de ouderraad als
afsluiter. Dit werd positief ervaren en werkte efficiënter dan in 3
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shifts, zoals de voorbije jaren. Ouders kregen vooraf de lijst met
klasafspraken, zodat ze op de avond zelf gerichte vragen konden stellen.

Schoolraad
Vanuit de ouderraad Egenhoven zijn er geen specifieke punten om mee te
nemen naar de eerste schoolraad. De accenten in de schoolraad worden
dit jaar gelegd op diversiteit, communicatie en zorg. Er wordt voorgesteld
om onder of via ouders tolken te zoeken om de (standaard) briefwisseling
naar anderstalige ouders toe te vertalen.
Geplande activiteiten
4 okt: dag van de leerkracht
Vastgelegd op woensdag 4 oktober. Een oproep voor helpers zal verstuurd
worden naar de ouders. Carine trekt dit.
22 okt: herfstwandeling en wereldmarkt
In samenwerking met Terbank, waarbij Egenhoven (Els Q, meester Peter
en juf Ellen) de wandeling op zich neemt en Terbank de organisatie van
het wereldfeest. Uitnodigingen zijn verstuurd op 21/9.
Themacafé?
Praatcafé waarop een spreker wordt uitgenodigd, normaal in
samenwerking met Terbank. Interessante thema's mogen steeds
voorgesteld worden. De recentste thema's waren: 'veilig internet',
'bewegen', 'gezonde voeding'.
25 nov: trattoria
De werkgroep voor het eetfestijn zal binnenkort samenkomen. Schoolteam
denkt na waar de opbrengst dit jaar aan besteed kan worden. Liefst iets
waar de kinderen rechtstreeks plezier aan beleven of hen van praktisch
nut is.
5 mei: schoolfeest
We zijn op zoek naar extra leden voor de werkgroep en een trekker. De
werkgroep komt een 3-tal keer samen (in maart/april) en rekent vooral in
het betreffende weekend op helpende handen bij het klaarzetten,
bijeenhalen van materialen, bevolken van de standjes en het opruimen en
afbreken. Els Q zal een oproep sturen voor kandidaten werkgroep.
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Varia
In een krantenartikel werd het afscheidsbeleid rond de knuffelzone vanuit
een negatief standpunt beschreven. Voor ouders die er de eerste dag niet
bij waren, wordt zo een negatief beeld opgehangen van de school, alsof
ouders niet langer welkom zijn binnen de schoolmuren. En dit terwijl de
laagdrempeligheid en het open karakter van deze kleine school, waar
iedereen elkaar kent, net een grote troef is. De directie en leerkrachten
distantiëren zich van dit artikel, dat niet strookt met de werkelijke intentie.
Intussen zijn ouders en kinderen vertrouwd met het klaar en helder
ochtendritueel van nog een warme knuffel aan de schoolpoort.

Volgende ouderraad: dinsdag 7 november
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