
             

 

 

VERSLAG EERSTE OUDERCOMITÉ 4 OKTOBER 2018 

 

 Inleiding door Amélie Knapp en voorstelling aanwezige ouders; 

 Voorstellen uit de tafelronde omtrent de meerwaarde van het oudercomité: 

o De Nederlandstalige cultuur in Brussel promoten; 

o Aandacht voor groen en onze schooltuinen; 

o Aandacht voor wat er op de school gebeurt; 

o Informatie bekomen over wat de mogelijkheden van het oudercomité zijn; 

o Hoe kunnen we problemen of moeilijkheden constructief aanpakken; 

o Hoe kunnen we het leefklimaat op school goed houden; 

o Hoe kunnen we de kinderen en de ouders beter integreren en op een meer 
persoonlijk vlak benaderen; 

 Het oudercomité wil een tussenpersoon zijn om de drempel voor ouders die iets willen 
melden te verlagen. Zo kan het oudercomité een klankbord zijn dat het standpunt van 
ouders overbrengt en het verdedigt indien nodig; 

 Korte toelichting omtrent het onderscheid tussen de schoolraad en het oudercomité; 

 Belangrijk voor het oudercomité is om feedback aan ouders te geven omtrent meldingen 
van een situatie aan de directie – werd er iets gedaan of wat kan er nog gedaan worden 
(bvb. De veiligheid en toegang tot de kleuterspeelplaats); 

 Voorstel om een FAQ op te stellen zodat ouders dit kunnen raadplegen en niet steeds 
(dezelfde) vragen dienen te stellen aan de directie of secretariaat; 

 Belang wordt ook gehecht aan de ‘follow-up’ van aangebrachte meldingen; 

 Er wordt voorgesteld om het verslag van de vergadering op de website van de basisschool 
te plaatsen, eventueel via het plaatsen van een link op de website BS die naar een aparte 
webpagina van het oudercomité leidt; 

 Het oudercomité zou er dan ook moeten zijn om een probleemsituatie samen met de 
school/juf/meester op te lossen in de mate van het mogelijke; 

 Inzake communicatiekanaal wordt geopperd dat één website (BS) allicht het efficientst is, 
waarbij een link naar de verslagen en naar de FAQ kan geplaatst worden; 



       

 Desalniettemin houden we ook aan het regelmatig updaten van onze FB-pagina. We weten 
dat sommige ouders geen account hebben en dus is de website noodzakelijk in parallel. De 
huidige Gmail-account en FB-pagina zal door twee ouders worden beheerd; 

 Whatsapp blijkt net iets te beperkt en te wanordelijk te worden geacht om doeltreffend te 
zijn qua communicatie onder de leden van het oudercomité; 

 Vier vergaderingen blijven het ritme, op de eerste donderdag van oktober, december, 
maart en mei, met de vraag wie daartussen gaat helpen bij het organiseren en uitvoeren 
van de activiteiten van het oudercomité; 

 Aanduiding van een voorzitter (gevonden!), penningmeester (twee kandidaten aanwezig), 
secretaris (notulering met een beurtrol), verbindingspersoon directie (drie kandidaten 
geven zich op, inclusief de kersverse voorzitter Stanislas), alsook een 
webmaster/Facebookbeheerder (twee kandidaten melden zich aan). Ook het beheer van 
de bankrekening moet door twee nieuwe personen worden overgenomen voor het 
overzetten van de handtekeningen; 

 We moeten er ook aan denken om tijdig de VGC-subsidie aan te vragen, alsook de 
oudersoirée te organiseren op 25 oktober: een aantal ouders heeft zich opgegeven als 
kandidaat om de handen uit de mouwen te steken en één en ander te doen die avond 
tijdens en na het oudercontact: 6 ouders blijken bereid daartoe; 

 Vanaf 16.00 uur zou één of meer ouder(s) een half uurtje moeten aanwezig zijn om de 
productie van hapjes en de verkoop draaiende te houden. Er wordt voorgesteld een mail 
rond te sturen en een aantal kandidaten dienen zich aan; 

 Er wordt voorgesteld dat de oudersoirée vooraf goed en duidelijk wordt toegelicht zodat 
ouders zouden wéten dat er een hapje en een drankje mogelijk is, ook voor de ouders in 
het kleutergebouw. De communicatie daaromtrent moet optimaal zijn via diverse kanalen 
(brief aan ouders van kleuters en melding in de inkomhal(len)); 

 Eventueel kan een tweede nieuwsbrief daartoe worden opgesteld en verspreid! 

 De website van de school blijkt echter niet al te gebruiksvriendelijk voor 
smartphonegebruikers gezien het format van sommige pagina’s; 

 Voorstel om een tweedehandsboekenverkoop te organiseren tijdens één van de 
oudercontacten, alsook een rommelmarkt in een weekend op de schoolspeelplaats. De 
rommelmarkt is een kans voor niet-ouders om de school te leren ontdekken; 

 Er wordt voorgesteld om te kijken of we op zo’n activiteit niet ook een externe leverancier 
kunnen aantrekken, bijvoorbeeld met ijsjes of chocolade of taarten (via een bakker); 

 Aansluitend hierop wordt er ook gepraat over het aanspreken van een lokale bakker voor 
het bakken en brengen naar de school van de matten- en rijsttaartjes; 

 Tijdens de oudersoirée zouden we ook de groene bakken met kledij kunnen sorteren per 
naam of per type kledij, idem dito voor de kleuterafdeling; 

 We hebben ook twee kandidaten gevonden die zich willen ontfermen over ons tuin- en 
groenbeleid rond de lagere school en op de campus; 



             

 FILTER CAFé-actie vrijdag 12 oktober: Bas kan hier aanvullen aub met de communicatie en 
het programma, alsook de activiteit op zondag 7 oktober in het Jubelpark; 

o Wij nodigen je graag uit voor een fietsparade rond de Go! Campus Etterbeek. Kom op 
vrijdag 12 oktober mee fietsen, feesten, spelen rond onze school voor schone lucht! 
Laten we plaats maken voor de zachte weggebruiker. Afspraak om 8u00 aan de 
hoofdingang. Voor diegene die niet met de fiets komen zal er animatie zijn voor de 
hoofdingang. Leerlingen die meedoen krijgen een gewettigde afwezigheid! De politie 
van zone Montgomery zal aanwezig zijn. Politieke vertegenwoordigers zullen er ook 
zijn. Een kans om met hen te spreken! 

o https://www.facebook.com/events/268602933984296/ 

 De voorlopige respons op een online vragenlijst van een van de ouders wordt besproken 
(30-tal respondenten): Positief: Er is een vriendelijke atmosfeer; het personeel is 
gemotiveerd; GIBON mensen zijn geëngageerd; de naschoolse activiteiten zijn goed maar 
kunnen nog gevarieerder; de geen-huiswerkpositie wordt goed onthaald; de focus op 
gezondheid en fysieke activiteiten ligt goed; 

 Opportuniteiten: De veiligheid van de kleuterschool kan veel beter qua toegangen en 
supervisie; de capaciteit van GIBON lijkt te laag; properheid en hygiëne kunnen beter; is 
het menu genoeg gevarieerd voor warm eten? Er is geen of onvoldoende stalling voor 
kleuterschoolbuggy’s en fietsen; de communicatie tussen school en ouders kan nog beter; 

 De voorzitter en de verbindingspersoon gaan met de directeur praten over de besproken 
punten, alsook de ‘survey’uitslag. Dit gesprek kan dan aanleiding geven tot een bespreking 
ervan (verslag) op de volgende oudercomitévergadering (feedback); 

 Voorstel om per klas één of twee contactouder(s) te hebben die de regelmatige 
communicatie tussen klas, directie en oudercomité kunnen waarborgen/onderhouden; 

 Te Doen: 

o Verslag rondsturen; 

o Functieopnames en taakverdeling bevestigen; 

o Data van de volgende activiteiten bevestigen; 

o Voorzitter en verbindingspersoon gaan praten met Mw Boeykens; 

 

Verslag opgemaakt door Pascal, 04.10.2018. 

 


