Verslag GO!ouders 24 september 2018
Aanwezig: meester Jimmy, juf Shari, Joke V., Caroline, Nel, Els, Lieve, Liesbet, Eef , Elise, juf Melaney,
Monique, Wim en Kris (verslag)
Verontschuldigd: Joke B., Leen, Anne, Astrid, An

1. Kennismaking
Kennismaken met gekende en nieuwe gezichten.
GO!ouders slaat bruggen tussen school en ouders, en komt een zevental keer per jaar samen, afwisselend in
Langveld en Putkapel. We organiseren jaarlijks een aantal activiteiten.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.

3. Plannen 2018-2019
•
•
•

5/10 Dag van de Leerkracht PK & LV
29/9 Picknick LV vanaf 14u in Provinciaal Domein Kessel-Lo
18/11 Boekenbeurs en mosselfeest
o Vragen doorgeven aan Feestcomité tegen 4/10 (Els)
o Vrijdagavond 16/11: klaarzetten vanaf 19u
▪ Boekenbeurs: afhalen boeken & boekenbeurs opzetten
▪ Cafetaria de Letterbek: Joke, Nel, Els, Anne, Wim brainstormen op vrijdag 12 oktober
– wie wil kan aansluiten
o Helpers op 18/11: werkschema in de maak (Kris) & oproep desserten bij de ouders
o Joke en Nel verzorgen de Cafeteria
o Boeken terugbrengen op 19/11: ook op werkschema zetten
o Auteur Jasper Dreesen (De Koning van Mijn Bed) komt voorlezen
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•

•
•

•

•

9/2 Spaghettifestijn
o Cafetaria in Italiaanse stijl
o Wedstrijd (gewicht van gevulde mand) was leuk; doen we opnieuw, maar dan met een nieuw
idee ☺
11/5 Schoolfeest LV
o Zoals vorige jaren wereldbuffet georganiseerd door GO!ouders: dit jaar opnieuw!
22/6 Schoolfeest PK
o Wereldbuffet opnieuw lanceren?
o Veel ouderparticipatie!
o Hangt af van concept schoolfeest – te bekijken
2 halfjaarlijkse activiteiten na school, gecoördineerd in PK en LV
o Mei/juni ijsjesverkoop: al 2x een succes: willen we nog wel eens
o Vrijdag voor herfstvakantie ‘heksensoep en spinnenkoek’? Datum ligt moeilijk -> dit jaar
alternatief rond hetzelfde concept: ontmoeting en mooi meegenomen budget voor
GO!ouders, bv. start 2019, rond het nieuwe jaar
Fuif voor school en ‘de zesdes’ in LV
o Samen met en voor kinderen en ouders
o Leuk voor de kinderen en er wordt naar gevraagd
o Dit jaar opnieuw: 27/4 – Wim!

4. Thema’s
4.1. Welbevinden
Schoolacties rond pesten: items in agenda, ILC projecten (interlevensbeschouwelijke competenties), zitbank
met plaat met tips om conflicten zelf op te lossen voor kinderen. Leerkracht is eerste aanspreekpunt, en elk
geval is anders, dus een generiek beleid is zelden de oplossing. Moeilijk om dit thema via de website of folders
generiek bij ouders te krijgen. Preventieaanpak: werken rond samenspelen/werken, vriendschap, enz.
idealiter ZONDER dat de kinderen begrijpen dat het over pesten gaat.
Nieuwe kinderen op school: niet altijd evident om stempel ‘nieuw’ kwijt te geraken. Slagkracht van GO!ouders
is op zo’n thema’s beperkt. Leerkracht blijft ook hier eerste aanspreekpunt.
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4.2. Speelplaatsverfraaiing
•

Vraag om bijkomende stippen. Niet evident om een moment te vinden waarop dat kan: het duurt
heel lang om de stippen te laten drogen.
• Iets doen met de toile-cirée die nog over is
➔ Els wil dit opnemen; verf en tafelzeil zal op school afgeleverd worden. Moment vast te leggen.

5. Allerlei
5.1. Verkoopactie
Verkoop van fruit en groenten? Als we dat doen, moeten we dat goed timen zodat het niet kort volgt op
andere activiteiten, of net combineren met een bestaande activiteit.

5.2. Knuffelzone PK
Nieuw op de kleuterspeelplaats sinds dit schooljaar. Sommige ouders hebben duidelijke regels rond afscheid
nodig. Voor kinderen is de klas zo bovendien geen slechte zone waar ze uit de armen van mama of papa
getrokken worden; dat gebeurt nu vroeger. Andere ouders begrijpen de regels, en kunnen nu niet goed
afscheid nemen van hun kind, omdat er geen vrijheid meer lijkt te zijn om dat op hun eigen manier te doen.
Het creëert wat afstand, maar het is nu wel duidelijk dat daar de grens ligt voor ouders.
De school heeft dit met de beste bedoelingen ingevoerd, maar het kader had misschien duidelijker
gecommuniceerd kunnen worden naar de ouders. Ze blijven zeker welkom en de juffen blijven bereikbaar. Er
zal een extra communicatie gebeuren naar de ouders ter verduidelijking.

5.3. Verkeer
Vraag van buurtschool De Krullevaart:
•
•

samen actie ondernemen voor veiliger verkeer op de Aarschotsesteenweg (gezamenlijk dossier naar
Agentschap Wegen en Verkeer) -> BHK doet mee.
vraag om reclame te maken voor Critical Mass 19u 28/9: die staat in het teken van veilig
schoolverkeer: Kris zorgt voor flyer voor Gimme.
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5.4. Klasouders
•

•
•
•

Mogelijkheid tot een klein budget voor klasouderattenties voor de leerkracht? Het gaat om een
attentie van de kinderen, en het eventuele budget zou beperkt moeten zijn. Vanuit GO!ouders wordt
geen budget voorzien. Bij GO! kan je bepaald materiaal (bv. affiches) gratis aanvragen.
Engagement in LV ok; in PK niet voor alle klassen een klasouder.
Picknick PK begin schooljaar was leuk – kan een jaarlijkse traditie worden.
GDPR bezorgdheid rond de klasouderwerking. Eigenlijk mogen klasouders de e-mail adressenlijst van
juf of meester niet gebruiken; evenmin mogen wij als klasoudercoördinator deze lijsten gebruiken om
een klasouder te vinden. Suggestie Joke en Lieve: toestemming vragen aan de ouders via de
leerkracht. Richtlijnen gevraagd bij GO! Volgende Go!ouders verder bespreken.

5.5. Heemtunes
•

Vrijdag 26/10 is het ‘Vurig Feest’ op onze school. Kris van de heemtuin wil daar het Heemtunes team
bij betrekken.

•

Tweede editie Heemtunes naar einde schooljaar toe in de maak: Bart, Maarten, Niels, Wim en Wim

6. Actiepunten
•
•

Opvolging punten in verslag
Zet in je agenda: vergadermomenten GO!ouders, telkens om 20u, afwisselend in de twee vestigingen
Langveld (LV) en Putkapel (PK): ma 22/10 LV, di 4/12 PK, di 15/01 LV, ma 18/03 PK, ma 6/05 LV, do
13/6 PK.

Volgende vergadering:

Maandag 22 oktober om 20u (tot ongeveer 22u) in LV
Van harte welkom
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