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Verwelkoming


We verwelkomen een aantal nieuwe leden van de ouderraad

Verkiezing voorzitter





De voorbije jaren was de positie als voorzitter van de ouderraad een duo baan
Het liefst zouden we zo blijven verder werken
We doen een warme oproep aan de mensen die zich geroepen voelen om zich kandidaat te
stellen
De kandidatuur indienen kan via Juf Hilde of Klaas

Informatiedoorstroming vanwege lokaal bestuurscomité De Ranken
en schoolraad


Voorlopig geen informatie aangezien het zomervakantie was

Mededelingen van de directie


Sinds 1 september zijn er vernieuwingen in het onderwijs:

Testen






Elke school moet gevalideerde testen doen (vroeger gekend als interdiocesane proeven)
De school paste deze testen reeds toe als hulpmiddel. Vanaf dit jaar zijn deze testen
verplicht.
Elke school moet op 2 vakken toetsen doen (taal en wiskunde). Vanaf volgend jaar komen er
toetsen bij voor WO (wereld oriëntatie).
De toetsen krijgt de school niet op voorhand. Op deze toetsen kan een leerling zich niet
voorbereiden, het betreft parate kennis.
De school bekijkt de schoolbaan van de leerling en gebruikt de testen voor
studierichtingbepaling.

Getuigschrift





Elk kind krijgt op het einde van het jaar 2017-2018 een getuigschrift.
Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn er 2 getuigschriften:
o Het getuigschrift basisonderwijs dat, net zoals nu, aangeeft dat de leerling in
voldoende mate de doelen uit het leerplan bereikt heeft, blijft bestaan. Dat
getuigschrift geeft toegang tot het eerste jaar van de A-stroom van het secundair
onderwijs.
o Een getuigschrift dat aangeeft welke doelen de leerling bereikt heeft, voor de
leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen. Dat getuigschrift zal
toegang geven tot het eerste jaar van de B-stroom van het secundair onderwijs.
Er bestaat nog geen duidelijk kader rond het opstellen van dit getuigschrift.

ZIL (Zin In Leren, Zin In Leven)







De school werkt een heel schooljaar rond ZIL (nieuwe leerplan). Alle leerplannen gaan
aangepast worden in een waaier van doelen. Bedoeling is het aantal doelen te doen
afnemen. Deze doelen worden per graad bepaald.
Er wordt ingespeeld op de individuele behoeften van het kind.
Het doel van dit leerplan is het leren opzoeken. Er wordt minder belang gehecht aan parate
kennis, de focus ligt meer op het kunnen opzoeken van gegevens.
De kleuterschool gaat sneller instappen, zij werken reeds thematisch.
Meer informatie hieromtrent volgt nog.

Leerlingenaantallen (1september)
2016-2017
2017-2018
SJB kleuters
121
Pius X kleuters
46
SJB lagere school
111
St Rombouts
184
Totaal
462
 Nood aan ruimte
 Het doel is het 3e zo snel mogelijk terug te brengen naar SJB

Delta
111
46
112
200
469

-10
0
+1
+16
+7

Bouwdossiers
Pius X
 Er werd gewerkt met een capaciteitsdossier vermits dit voorrang krijgt.
 Het dossier werd intussen goedegekeurd.
 Na een buurtonderzoek werd beslist om niet op de parking te bouwen. Het dossier kreeg
hierdoor een nieuwe invulling.
 Het bestaande gebouw wordt vervangen met een nieuw gebouw met verdieping. Intussen
werd het dossier opgesplitst in 2 delen: een capaciteitsdossier en een sneldossier voor het
sanitair.
 Het project werd tijdelijk on hold gezet zodat de 2 dossiers samen uitbesteed kunnen
worden. Sinds maandag is de bevestiging van Ageon binnen dat ook het sanitair dossier
goedgekeurd is. Vanaf nu kan het snel gaan.
SJB





Eind augustus werd het bouwdossier ingediend. Het is nog even wachten op de goedkeuring.
Er komen lokalen bovenaan in de 2 aanpalende vleugels.
Er wordt gewerkt in verschillende fasen. Zolang de werken aan de bovenste klaslokalen bezig
zijn, zijn de lokalen onderaan niet bruikbaar.
Er zou een eerste deel klaar zijn tegen september 2018.

Zorg




Er komt een nieuwe juf die 24h zorg komt geven. Er zijn voorlopig 14 kinderen meer in de
lagere school dan op 1 februari 2016. De teldatum is op 1 oktober 2017. Vanaf die datum
start iemand nieuw.
In de voormiddag geeft de juf zorg in 2e en 3e kleuterklas en 1e graad. In de namiddag geeft
zij ondersteuning aan anderstalig leerlingen en specifieke individuele begeleiding.

KIVA


De school werkt dit jaar weer rond het anti pesten thema.

Werkgroepen en andere activiteiten


Er zijn een aantal vast acties waarond gewerkt wordt, maar er is ook ruimte voor nieuwe
voorstellen.

Ouderraad







Di 19 september
Ma 20 november
Do 01 februari
Wo 21 maart
Ma 07 mei
Do 07 juni

Dag van de leerkracht


Do 05 oktober

Kerstknutsel





Het doel van de kerstknutsel is dat ouders hun kerstinkopen kunnen gaan doen.
Het is niet de bedoeling om winst te maken.
We stemmen af met Veerle of ze de werkgroep wil voorzitten
Za 16 december

Paasontbijt




Datum nog af te spreken
Mogelijk moet uitgeweken worden naar een andere locatie
Meer informatie hieromtrent volgt.

Quiz




Het doel is om een opbrengst te hebben voor de school.
Het maximum van de groepen wordt op 45 vastgelegd.
Vr 09 maart

Schoolfeest



Het doel is om een centje in te zamelen voor de school.
Za 26 mei

Rapport BBQ




Het doel is om sfeer te scheppen.
Gezellig samen iets te eten en drinken.
Een ontmoetingsmoment creëeren.

Wafelverkoop
Projectweek 2e en 3e graad












De school vraagt nog hulp voor de project week van 2e en 3e graad rond gezonde voeding
van 16 tot 20 oktober. Het thema van de projectweek is “De Parel gaat gezond.”
Het project is ingegeven op vraag van de ouderraad.
Op maandag morgen begint de school met een gezond ontbijt. Ouders met kinderen op de
Veldenstraat die willen komen ontbijten zijn welkom van 07:15 tot 08:40. Van 08:40 tot
09:00 worden alle ouders uitgenodigd om mee bewegingsactiviteit mee te doen.
Elke dag komt er een thema aan bod.
Er wordt gewerkt rond de nieuwe voedingsdriehoek, en de bewegingsdriehoek.
De week wordt afgesloten met een food truck festival, georganiseerd door de kinderen,
waar de kinderen met de ouders op school kunnen rondwandelen. Dit vormt het schoolfeest
voor de Veldenstraat.
Het doel van de projectweek is opbrengst maken voor de school met een pedagogische
insteek.
Iedereen is welkom om te komen helpen. Iedereen is welkom om mee de sfeer te komen
opsnuiven. De school zal invulstrookjes voorzien voor wie wil komen helpen.
Er wordt gewerkt met sponsoring. Er wordt bekeken of meer sponsoring mogelijk is.

Circusproject





Volgend jaar in het 1e trimester is er opnieuw een circusproject.
De laatste keer werd gewerkt rond 4 voorstellingen per leeftijdsgroep afgewisseld met echte
circus artiesten.
Voor het circusproject wordt gewerkt met dezelfde groep als verleden keer.
Het circus project vraagt om een extra grote inspanning van allen. Maar het resultaat van de
laatste keer was ontzettend positief.

Varia
Data info avonden


Kunnen de data van de info avonden gecommuniceerd worden op het einde van het
schooljaar of via website / facebook ?
o De info avonden vinden steeds plaats op de 2e dinsdag van het schooljaar.
o Er kan meer over gecommuniceerd worden.
o De info avonden vinden niet te vroeg op het jaar plaats zodat de leerkrachten de tijd
krijgen om de kinderen te leren kennen.
o De periode van het ski verlof ligt vast. Op 5 december is er een info avond waarbij
alle informatie rond het ski verlof wordt gegeven.

Begeleiding overgang Pius X – SJB



Problemen met de informatiedoorstroming (bvb. Waar boekentassen plaatsen, fietsen
plaatsen, procedures rond afzetten ’s morgens, …)
Het informatie moment valt laat.
o Leerkrachten begeleiden de kinderen in de eerste dagen op school
o Alles is nieuw voor de kinderen
o Alle juffen zijn aanwezig om de kinderen in de klas op te vangen
o Voor de andere kinderen is het ook een nieuwe start
o Afspraken zijn per gang, afhankelijk van de afmetingen
o De leerkrachten van het eerste jaar spelen de informatie door aan de ouders

Poortje Pius X


Het poortje van de speelpaats in Pius X staat regelmatig op een kier of wijd open.
o Dit kan niet de bedoeling zijn. Er is geïnvesteerd in een systeem om het poortje te
sluiten met een bel.
o Een systeem om het poortje te laten dicht vallen is geen optie; aangezien dit
gevaarlijk kan zijn voor de kleuters.
o Misschien moeten een bordje op het poortje hangen voor een oplossing zorgen.

Participatie ouders







Ouders zijn gemakkelijker te overtuigen als ze iets moeten bakken. Kinderen zijn dan trots op
hun ouders of helpen mee.
De juiste verwoording is belangrijk. Ouders hebben een negatief beeld van de ouderraad;
het idee bestaat dat er veel tijd moet worden ingestoken.
De brieven moeten juist geformuleerd worden om de mensen te motiveren.
Een idee is om affiches aan de ingang op te hangen om activeiten aan te kondigen.
Nieuwe leden zijn belangrijk, omdat ze nieuwe inzichten aanbrengen voor de ouderraad. De
ouderraad moet betrokken worden in het dagelijks schoolgebeuren.
Ouders moeten geïnformeerd worden over de werkgroepen met brieven. Daarin moet het
aanspreekpunt per werkgroep komen (contact persoon & email adres)

Lijst leden ouderraad


De lijst met email adressen van de aanwezige personen werd opgesteld en zal worden
toegevoegd aan de bestaande lijst van email adressen.

Projectweek Veldenstraat


Het is niet duidelijk dat de projectweek in de Veldenstraat het schoolfeest van deze afdeling
betreft.
o Het food truck festival op vrijdag is het eigenlijke schoolfeest en is de aflsuite van de
projectweek. Dit evenement vindt plaats na de schooluren (16h tot 18h 30).
o Hierover werd op de info avond duidelijk gecommuniceerd.

