
 

 

 

VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITE 

DINSDAG 19 september 2017 

Schoolteam: Laura, juf Ine, zorgcoordinator Ann 

Ouders: Ellen, Yvette, Lien, John, Ann, Linda, Kris, Eva, 
Erlyn, Fanny, Yoeri 

Verontschuldigd: Ruth, Griet, Paul 

     

1.Woordje van het schoolteam: 

Sociale vaardigheden 

Zorgcoordinator Ann: toelichting omtrent het beleid in verband met de sociale vaardigheden. 
 
 Er wordt gewerkt volgens graad:  1ste graad: zorg 
                                                    2de graad: weerbaarheid 
                                                    3de graad: groepsdynamiek 
 Er wordt preventief gewerkt met hulp van:   - De boze doos 
                                                                   - De happy tak 
                                                                   - De zorgentak 
Dit jaar werd ook de 'babbelkast' opgestart. Dit zorgt voor communicatie tussen de leerlingen en hun 
leerkracht. ( in beide richtingen) 
 
Er wordt ook gewerkt op groene en rode taal. Vb. Hoe kan ik eenzelfde boodschap op verschillende 
manieren brengen? Het een zal positief overkomen, het ander negatief. 
 
Zo worden er aan de leerlingen verschillende manieren aangereikt om met elkaar, leerkrachten, 
ouders... te communiceren. 



 

 
Voor de kleuters wordt er gewerkt met ‘Gat in de haag’. Dit zijn groenten met bepaalde 
karaktereigenschappen. 

- gsm gebruik op school door leerlingen: niet toegelaten. 
  Toch zijn er ouders die verwachten dat hun kinderen met hen communiceren tijdens de 
  Schooluren. In hoeverre mogen/moeten leerkrachten hierin tussenkomen... 
 > er bestaan opleidingen, gegeven door childfocus, zowel voor ouders als voor leerlingen. 
 
- communicatielijn: 
De leerlingen moeten weten naar waar of naar wie ze kunnen toe gaan met vragen, problemen, 
verhalen en dergelijke. 
Vb.  Als eerste, de leerkracht 
       Als 2de, de zorgjuf 
       Als 3de, de directie 
      ... 
Ook het oudercomite dient als brug naar andere ouders om te praten met school 
 
- het beleid op school omtrent de sociale vaardigheden 
De school heeft een werkgroep. Zij stellen doelen op voor een heel schooljaar. Dit proces bestaat uit 
zoeken en evalueren. Deze groep bestaat uit Laura, Ann Maes, juf Lene (lagere school), juf Vera 
(kleuterschool) 

Rustoord 

Zowel de school als het rustoord ( Pieter van Hobokenstraat) wensen een structurele samenwerking. 
Na de herfstvakantie wordt er gestart met een groepje kinderen die wekelijks, op maandag tijdens de 
middagpauze, gaan breien in het rustoord. 

Verbouwing 

Geen nieuws 

2. Wafelverkoop 

- Het idee om wafels te verkopen voor de schoolvoorstelling van 2020 blijkt nogal snel 
gelanceerd. Omdat dit blijkbaar op voorhand niet goed besproken werd, is er ontevredenheid 
over de prijzen die uitgereikt worden aan de kinderen die de meeste wafels verkopen. Hier 
wordt een volgende keer rekening mee gehouden. 
- Er wordt vanuit de school hulp gevraagd om de bestellingen te sorteren en uit te delen. 



 

3. Verkeersveiligheid rond de school 

De werf op de Italielei: de lichten zijn stuk doordat de leidingen oud zijn. De politie is 
 hiervan op de hoogte maar zelden aanwezig. 
 In de Prinsstraat zijn na de heraanlegwerken de zebrapaden voor de school niet hertekend. Er 
worden mails gestuurd naar www.onderwijsantwerpen.be, naar de mailbox onderwijs en 
verkeer, tot hiertoe geen respons. 
Het is gewenst om met de bussen die de leerlingen komen ophalen, onder andere om te 
zwemmen, een vaste plaats af te spreken zodat er geen misverstanden meer ontstaan omtrent 
het ophalen. Hessenplein? Frans Halsplein? 

4. Voorbereiding afsluiting jaarproject 

Laatste taken voor de afsluiting van het jaarproject worden ingevuld.  

5. Ouderraad 

Op de volgende vergadering komt de Ouderraad zich voorstellen. We stellen voor de vergadering een 
half uur eerder te laten beginnen, zodat we eerst kunnen kennismaken met elkaar. 

6. Rondvraag 

* Kan het handenwassen voor het eten aangemoedigd worden? Blijkbaar is er een probleem met de 
aanwezigheid van zeep en toiletpapier in de toiletten. Alles verdwijnt. 

* Waarom krijgen de leerlingen van de 3de graad bij een uitstap niet allen een fluovestje? Nu enkel de 
voorste en de laatste leerling van een groep. Dit blijkt voor de 3de graad een bewuste keuze, dit zowel uit 
tijdsnood als omdat er weinig zorg voor gedragen wordt door de leerlingen 

* Er zijn naschoolse activiteiten die tot 18h duren. De deuren zijn dan al gesloten, en die leerlingen 
geraken niet meer aan hun boekentassen. 

* Er worden adressen gevraagd voor Franse taalkampen tijdens de schoolvakanties. Hoe kunnen we 
ouders bereiken die hier interesse in hebben? 

* Verscheidene leerlingen vinden de druk om hun middageten snel af te werken vervelend. Op Ketnet 
was er een reportage over een school met een ‘open refter’. Idee voor onze school? 

 

 



 

 

Volgende vergadering: 

Dinsdag 21-11  19h30-22h. Prins: Iedereen van harte welkom, kom gezellig mee vergaderen.  


