Stad Brugge Stedelijke Basisschool van Sint-Michiels

Betreft: verslag ouderraad | dinsdag 13 november 2018 om 20u| afd.B, Sint-Michielslaan

Aanwezig: Hans Pharasyn, Elise Maes, Peter Moens, Elke, Wendy,Ruth, Peter Hoste, Sien, Kaat Roose,
juf Wiete, juf Gaëlle, juf Sofie, Stefaan Wijffels, Katrijn Holvoet (verslag)
Verontschuldigd: Els Raes, Joke Knockaert

- Data volgende ouderraden, telkens om 20 uur – iedereen van harte welkom!
- di 22/01 –afd.A
- di 07/05 –afd.B
- Voorbije activiteiten
o 5/10 – dag van de leerkracht – werd door de leerkrachten erg geapprecieerd.
o 6/10 - teambuilding ouderraad: karabijn schieten. Was een zeer geslaagd initiatief. Goed om dit
bij het begin van het schooljaar te doen, zo leert iedereen elkaar snel wat beter kennen. Bij
deze activiteit kon iedereen ook gemakkelijk met iedereen babbelen.
o 7/10 - levensloop –van 9 tot 13 uur. Er was een mooie opkomst.
- Komende activiteiten
o 25/11 – spelletjesvoormiddag voor jong en oud(er)
o Kris, Stefaan, Wendy, Dave Cremy zetten op vrijdag na school de zaal klaar
o Zondag: Sien, Peter(tot 11u), Katrijn, Bart, Joke, Ruth
o Kaat zorgt voor schaakborden, matten, trommels met speelgoed en zet koffie klaar
o 6/12 – komst van de Sint op school
o Kerstboomverbranding – gaat niet meer door. Er is ook geen nieuwjaarsreceptie dit jaar.
o 18/01 organiseert de school een filmavond voor alle kinderen van de school met voor de ouders
op hetzelfde moment een ‘Wintervonken’- Dit zal doorgaan in afdeling B.
o 04/02 – info-avond ‘Straffen en belonen’ door de Gezinsbond in afdeling B om 19.30 uur
o 6-8/02 géén school
o Vrijdag 15/02 – bedankingsreceptie – concept moet nog verder worden uitgewerkt
o 23/02- fuif ouderraad
o 18 – 19.30 uur: kinderfuif voor de lagere school
o 21 uur: start fuif voor de ouders
o Werkgroep: Hans, Jantien, Cindy, Sien, Dries (afd.B), Wendy (afd.A), Jana
o Thema: wordt nog even geheim gehouden ….
o Enkele klassen gaan knutselen hiervoor.
o De stad Brugge zorgt voor ontwerp en druk van de affiches, de drankkaarten, de
toegangskaarten.
o Er zullen extra staalkabels aan het plafond van de refter gehangen worden.
o 1/3 – carnaval
o Pannenkoekenbakkers in A: David Cremy en zijn vrouw op vrijdagvoormiddag.
o Bakkers in B: Heidi en Ilse Rock? op donderdagnamiddag
o Pannenkoekenrollers in A vanaf 13.15 uur: Elise, Joke Knockaert, evt.Wendy
o Rollers in B: Peter Moens, Peter Hoste, Rosie
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15/3 – de generatie quiz
o Werkgroep: Hans, meester Peter Slegtinck, Dries(afd. B), Johan H.
o Jury en presentator/-trice worden nog gezocht.
31/03 – sportfeest in afdeling B (jaar om jaar sportfeest afgewisseld met survival run)
03/05 – School gots talent
06/05 – 19.30 tot 21.30 uur: uiteenzetting voor ouders over de dode hoek in school de
Triangel. (samenwerking met beide ouderraden van de scholen)
12/05 – dwars door Brugge
o Na de krokusvakantie starten de trainingen op vrijdag
o In samenwerking met LO-leerkrachten in opleiding van Howest
o Vanaf het 1ste leerjaar
o Trekkers: Peter Moens en Els Raes
o 6 studenten van Howest zullen ondersteuning bieden
22/06 – fancy
28/6 – afsluitende pick-nick
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Idee – volgend jaar in samenwerking met de Gezinsbond: ludieke quiz over…..
Fietscontrole van het 4e tot het 6e leerjaar: afd B: 33 niet in orde, afd A: 20 in orde, 22
niet in orde. Voornaamste punten:
▪
Reflectoren aan spaken zijn vaak niet in orde
▪
Lichten mogen niet te klein zijn. Kleine mini-lampjes zijn onvoldoende zichtbaar
in het verkeer!
Schoolstraat
▪
Aan afdeling B sinds 21/9. Er komt een online-bevraging naar de ouders en
leerkrachten in januari 2019.
▪
Aan afdeling A werd een nog niet offic. aanvraag ingediend om de kant van Ten
Boomgaarde ook tot schoolstraat te maken.
De tuin van afdeling A:
▪
Aantal leerkrachten hebben grasmatten gelegd.
▪
De provincie vraagt om met ouders opnieuw samen te zitten op di 27/11 om
20u in afdeling A.
Er zijn geen klachten meer over het warme eten. Het eten wordt nu in Brugge in de
school Sint-Lodewijks klaargemaakt. Wensen en verzuchtingen kunnen nu
gemakkelijker doorgegeven worden. De kinderen en leerkrachten zijn tevreden.
Vraag vanuit een ouder: gebeurt er soms een bevraging bij de kinderen of ze zich goed
voelen op school en in de klas? Antwoord vanuit de directie:
▪
Bij de rapporten moeten de kinderen telkens hun gemoedstoestand ingeven bij
een vragenlijst
▪
Elk kind heeft ook een sociaal rapport. Ook medeleerlingen geven daar hun
input. Dit wordt door de leerkracht opgenomen en eventueel ook intern met de
zorgleerkracht besproken.
▪
In moeilijke situaties, kan de leerkracht ook het ‘socio-gram’ inzetten: dit is een
applicatie die toelaat dat kinderen via vragen kunnen aangeven wat er niet goed
loopt in de klas of tussen vriendengroepjes. De leerkracht krijgt zo ook een
beter zicht op wat er zich in de groep leerlingen afspeelt.
▪
Dit is ook steeds een vast punt op de personeelsvergadering.
Schaatsen voor de lagere school kinderen van afdeling A en B: wie niet met ouders
meerijdt, moet met de rij mee naar de schaatsbaan. Er wordt niet toegestaan dat
kinderen zich alleen naar de schaatsbaan verplaatsen. Na het schaatsen dienen de
kinderen door de ouders aan de schaatspiste afgehaald worden of kunnen de kinderen
naar huis fietsen.
Drankje vanuit de ouderraad op de rapportenavond gaat niet meer door. Door de 2
data, de gespreide uren en de beperkte opkomst wordt deze activiteit stopgezet.
Typles- de directie bekijkt wanneer deze een volgende keer op school georganiseerd
kunnen worden.
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