
VERSLAG OC 24 NOV 2020

1. VOORSTELLINGSRONDE

Vaste samenstelling bestaat uit directeur Els, leden van het bestuur: Koen, Daphne, Celine, afvaardiging uit het

leerkrachtenteam (vandaag uitzonderlijk niemand), ouders.

Alle aanwezigen stellen zich kort even voor. Er is een grote vertegenwoordiging van ouders met kindjes bij de

kleuters.

Welkom aan iedereen, erg fijn dat jullie zo talrijk aanwezig zijn (voordeel van corona: minder drukke agenda’s)!

2. VOORSTELLING OUDERCOMITÉ

Het doel van het oudercomité is een constructieve samenwerking hebben waarbij er in dialoog kan gegaan

worden met het schoolteam. Bedoeling is om na te gaan op welke vlakken ouders ondersteunend kunnen zijn

naar het schoolteam. Sinds vorig jaar zijn heel wat activiteiten geheroriënteerd naar het feestcomité waardoor

het nu even zoeken is wat er net door het OC in handen genomen wordt.

Het engagement om deel te nemen aan de vergaderen is laagdrempelig en vrijblijvend. De uitnodiging voor de

avond wordt telkens naar alle ouders gezonden waardoor je kan bekijken afhankelijk van jouw beschikbaarheid

en interesse in het thema.

Het OC wordt getrokken door enkele bestuursleden. Zij denken op voorhand na rond agenda en aanpak, maken

verslag en doen de communicatie met de directie. Wie als bestuurslid mee op de kar wilt springen, kan dit

doorgeven aan Daphne, Celine en Koen.

Vanuit het OC ondersteunen we volgende activiteiten: dag van de leerkracht, soep op warme truiendag,

subsidiedossier, kriebelteam, oog voor lekkers,  voorleesweek, receptie eerste communie en lentefeest.

3. PEDAGOGISCH PROJECT

Vorige samenkomst werd er vanuit het oudercomité feedback gegeven aan de school over hun vernieuwde

pedagogische project. Ondertussen gebeurt hierover een terugkoppeling naar het ganse schoolteam. Van zodra

de feedback verwerkt werd door het schoolteam zullen de eventuele aanpassingen opnieuw voorgesteld

worden op het oudercomité.

4. VOORBEREIDING OUDERBEVRAGING

Intenties en doelen van een bevraging zijn meerledig:

- zicht krijgen op onderwerpen die leven bij ouders als input voor vergaderingen met het OC

- pijnpunten en bezorgdheden in kaart brengen van ouders om blinde vlekken bloot te leggen

- als oudercomité voldoende afstemmen op de noden die in de school leven en kijken hoe we daarin

een samenwerking kunnen opzetten en ondersteunend zijn

Aandachtspunten bij de opmaak:

- Niet te lang. Het moet haalbaar zijn om meteen via een snel aankliksysteem in te vullen. Ouders

mogen niet afhaken op de lengte van de enquête.

- Meteen ook bevragen of mensen een engagement willen opnemen via een werkgroepje of een

doe-dag.



- Mogelijkheid geven om aanvullingen te doen van thema’s die we mogelijks over het hoofd zien.

- Suggestie op papier meegeven met de leerlingen? Te arbeidsintensief naar bedeling, ophaling en

verwerking toe.

- Verdeling of bevraging aan de schoolpoort: moeilijk organiseerbaar.

Inhoud en onderwerpen:

Vertrekken we heel breed of vanuit een voorselectie. We nemen als basis voor de bespreking in het OC de

peilers van het pedagogisch project en de werkgroepen die ooit bestonden vanuit het OC. Over deze thema’s

werd gebrainstormd en ook werden er thema’s toegevoegd.

Thema’s (brainstormfase):

A. Verkeer en veiligheid

Hieronder verstaan we: mobiliteit rond de school, verkeer vlot laten verlopen, kinderen veilig naar andere plek

brengen, verkeersflow in kaart brengen, …
Ooit werd er vanuit de gemeente al een plan opgemaakt. Dit is nu in afwachting van het volledig vernieuwde

circulatieplan voor Heusden. De verkeersregels laten handhaven door de politie blijkt niet zo evident, er werden

andere prioriteiten geselecteerd voor onze gemeente. De directie doet ook vaak melding van de gevaren van

het doorgaand zwaar verkeer. Kunnen wij in tussentijd al zaken opnemen?

- Samenwerking tussen ouders en leerkrachten om verzamelplekken te begeleiden? Momenteel worden

de kinderen van de lagere school naar drie afhaalplekken gebracht. Is dit concept voldoende gekend bij

ouders? Willen ouders ook ‘s ochtends kinderen verzamelen en samen begeleiden naar de

schoolpoort? Fietsouders die een klein groepje begeleiden?

- Hoe kunnen we ouders sensibiliseren rond de verkeersregels en correct parkeren? Oudere kinderen

kunnen misschien mee ingezet worden via ludieke boetes of als politie verkleedt te sensibiliseren.

- Als OC kunnen we mee druk zetten naar de gemeente om op de piekuren toch een verbod te krijgen

voor zwaar verkeer door de zandakkerlaan?

- Het plan dat ooit opgemaakt werd in handen krijgen om te bekijken of we er al iets van kunnen

gebruiken?

- Hoe kunnen we de fietsersbond betrekkken?

We schatten in met het OC dat dit thema sowieso heel erg leeft. In de bevraging op zoek gaan naar mensen die

zich willen engageren om met een kerngroep verder over deze vragen na te denken en uit te werken tot

concrete acties. Er geven zich alvast drie ouders op die zich hier verder in een werkgroep over buigen. Deze

werkgroep zal autonoom verder bovenstaande zaken uitzoeken en terugkoppelen naar Els en op de laatste

vergadering van het oudercomité.

B. Opvang (Infano)

Is het voor de nieuwe ouders duidelijk hoe de naschoolse opvang georganiseerd wordt? Kan de opvang meer

geconcretiseerd worden? Zodat er geen ‘angst’ hoeft te zijn voor het onbekende om je kleine spruit achter te

laten. Idee: een voorstellingsfilmpje van de opvang?

Zou Infano hier iets mee kunnen doen? Eventueel kunnen ouders hier een rol in opnemen?

C. Milieu

We verstaan hieronder zaken zoals vergroenen van de speelplaatsen, afvalbeheersing, bewust maken van

klimaatproblematiek, ...

Voor nieuwe ouders is het niet zo duidelijk wat er allemaal al rond milieu gebeurt.



Directie Els licht toe: De kleuterspeelplaats is vergroend en wordt nog verder aangepast. Op termijn wordt er

nog een stuk aan de brede ingang van de kleuters ook groener gemaakt. Lagere school speelplaats: probleem is

dat er niets mag in de grond komen, er kan enkel gewerkt worden met bloembakken. MOS-team zorgde reeds

voor de fluo-actie, dikke truiendag, … Er worden frequent activiteiten door de leerkrachten ism de klassen op

poten te zetten.

In een bevraging kan nagegaan worden wat voor de ouders (en ook leerlingen en leerkrachten) van belang is

zoals: speelplaats groener maken, meer natuurlijke schaduwplekken, een wilgenhut, … Er kan dan ook

gevraagd worden of er ouders zijn die een bijdrage kunnen leveren in de vorm van materialen of meewerken op

een doe-dag.

D. Gezonde levensstijl

E. Sportieve levensstijl

F. Naschoolse activiteiten

G. Educatieve plan

Hieronder kan vallen: didactische aanpak, culturele bagage, hedendaagse vaardigheden, teaching the teachers,

...

H. Zorg

Hieronder verstaan we: psychosociaal welbevinden, eigen persoonlijkheid ontwikkelen, talent ontwikkelen, ...

In het gezondheidsbeleid werd vorig jaar al het deeltje sociaal welbevinden een jaar lang uitgedacht met enkele

concrete uitwerkingen dit schooljaar.

I. Extra aangebrachte thema’s uit de groep

Diversiteit: bijvoorbeeld aandacht voor week van de pleegzorg, kinderen uit een voorziening, multiculturaliteit,

...), …
Communicatie: de bereikbaarheid van leerkrachten, spontaan contact, impact van corona, ...

Besluit

Belangrijk om geen overload aan thema’s te hebben, want niet haalbaar om overal op in te gaan.

Verwachtingen creëren die je niet kan vervullen is ook gevaarlijk.

Thema’s die centraal staan voor de school: verkeer en veiligheid; milieu en groene omgeving; sportieve

levensstijl.

We kunnen ervoor kiezen om dieper in te gaan op deze selectie aan thema’s of om een eerder brede bevraging

op te maken om te weten welke thema’s voor het brede publiek aan de orde zijn.

Mogelijkheid kan zijn:

- Prioriteitenscores geven aan de thema’s volgens wat jou nauw aan het hart? Waar wil je graag

actiepunten rond?

- Aanduiden voor welke thema’s je bereid bent om zelf engagement rond op te nemen.

- Tegen volgende vergadering de resultaten van de enquête binnen hebben en op de vergadering met

werkgroepen verder aan de slag gaan.

5. THEMA-AVOND

Doel: leerkrachten en ouders samen rond een thema

Inhoud: aan een thema linken waar we mee aan de slag gaan dit jaar?

Organisatie: corona-afhankelijk + laagdrempelig + budget?



6. DATA VOLGENDE BIJEENKOMST

9 februari 2021 20u00

20 mei 2021 20u00

7. ROUND ROBIN: WAT NEEM JE MEE

Boeiende bijeenkomst en fijn om elkaar te ontmoeten.

Veel thema’s aan bod gekomen vandaag, hoe gaan we er concrete acties aan koppelen?

Hopelijk kan het snel weer live doorgaan.

Bedankt voor de inspanningen aan de school om met corona altijd vlot en helder te communiceren.

Platform bekijken om de taakjes behapbaar te maken en resultaten te hebben die voor een goed gevoel

zorgen?

De school leren kennen, ouders leren kennen is momenteel niet makkelijk. Op zoek naar waar we elkaar kunnen

ontmoeten en voor elkaar en de school iets kunnen betekenen.

8. ADDENDUM

Na intern overleg met de bestuursleden op 9/12 werden volgende knopen doorgehakt:

- Voor dit jaar gaan we geen bevragingen meer opstellen. Het is nu reeds duidelijk welke onderwerpen

meest leven bij de ouders, alsook willen we onderwerpen laten vertrekken vanuit de school zijn noden.

- Komende vergaderingen: We kiezen ervoor om het pedagogisch project af te werken in de vergadering

van februari. De laatste vergadering komen we terug op het onderwerp ‘verkeer’. De werkgroep is hier

ook al mee aan de slag gegaan. Er kan dan een terugkoppeling zijn en concrete acties kunnen

overlopen worden in de laatste vergadering. Op de laatste vergadering bereiden we ook het nieuwe

schooljaar voor en schuiven we vanuit het bestuur drie onderwerpen naar voren ifv de thema-avond.

- Format voor de bijeenkomsten per schooljaar

- 2x concrete actiegerelateerde avonden gebaseerd op een onderwerp geselecteerd door de

school (eventueel aangevuld met een ouderbevraging). Doel: op welke manier kunnen we als

ouders de school binnen dit onderwerp ondersteunen met concrete acties.

- 1x thema-avond met meer abstracte thema’s om informatie te delen en inspiratie op te doen.

Dit thema is relevant voor zowel leerkrachten als ouders. Bvb. pesten, motivatiebevordering,

omgaan met diversiteit, mediawijsheid, … Georganiseerd via laagdrempelige ‘sprekers’, we

denken aan ‘best practices’ vanuit een leerkracht of ouder of iemand viavia (ook om

kostenbesparend te werken).

- 1x evaluatie van het werkingsjaar, eventuele terugkoppeling van werkgroepen en een blik

vooruit naar het nieuwe schooljaar.

- Aandacht om ook ad hoc thema’s een plaats te geven via het ‘varia-luik’. Ouders moeten ook

spreekruimte krijgen op de vergaderingen los van de vooropgestelde agenda.

- Platform aan het uitzoeken dat toegankelijk is voor alle ouders en leerkrachten van de school. Waar

iedereen vrijblijvend toegang toe krijgt en zijn steentje kan bijdragen indien iemand zich aangesproken

voelt.

Contactgegevens bestuur:

Koen: coppenskoen@gmail.com Daphne: daphnevdbog@gmail.com Celine: celine.rijcken@telenet.be
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