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1. Pedagogisch punt: zorgbeleid op school
Juf Marleen en Juf Kathy, zorgcoördinatoren van onze school, lichten het zorgbeleid van de school toe.
De presentatie vinden jullie als bijlage bij dit verslag.
Het zorgbeleid kadert o.a. binnen het M-decreet dat sedert vorig schooljaar verplicht toegepast wordt,
maar elke school kan dit ook met een zekere eigenheid invullen. De Sint-Michielsschool werkt al jaren
met aangepaste zorgplannen en begeleiding op maat van elk kind indien nodig.
Het M-decreet bepaalt dat elk kind alle kansen dient te krijgen in het gewone onderwijs, al dan niet
met ondersteuning door mensen met expertise uit het buitengewoon onderwijs.
Uitgangspunt van zorgbeleid en de zorgvisie is een “driehoek”, waarbij de brede basiszorg onderaan
voor iedereen geldt, en waarbij de verdere fases een steeds hogere mate van zorg en (interne of
externe) begeleiding vergen.
Belangrijk is dat positieve benadering en constructief samenwerken steeds de basis van het beleid
vormen. Zowel de leerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB medewerkers, externe
therapeuten (logo, kine, psycholoog,…) én de ouders zitten samen als een kind nood heeft aan extra
begeleiding.
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Het systeem zou moeten verhinderen dat ouders uit de lucht vallen als er plotseling een probleem is
met hun kind. Het is de bedoeling dat eventuele noden snel gedetecteerd worden en dat er steeds in
samenspraak met de ouders oplossingen worden gezocht voor specifieke aandachtspunten, die dan in
een individueel zorgplan worden gegoten. Ook de continuïteit en de overdracht naar een volgende
leerkracht is belangrijk zodat de ouders niet het gevoel hebben dat men elk jaar opnieuw hetzelfde
verhaal moet doen.
De duur van dit agendapunt, de presentatie en de interactieve tussentijdse vragen tonen aan dat vele
aanwezigen zeer geïnteresseerd waren in dit onderwerp.
Er kan worden nagegaan of deze presentatie nog eens kan hernomen worden voor een ruimer publiek
van alle geïnteresseerde ouders en niet enkel voor de leden van de ouderraad.
Bedankt Marleen en Kathy!!!

2. Schoolnieuws
Juf Anna is terug.
Juf Erna is afwezig voor 14 dagen en wordt vervangen door Kathy Naessens.
De attentie voor de dag van de leerkracht werd gesmaakt.
Luc legt nog eens uit dat de 2 facultatieve verlofdagen voor de school reeds eerder waren vastgelegd
(13/10 en 30/4). De pedagogische studiedagen werden pas later vastgelegd op niveau van de
scholengemeenschap, waardoor er nu toevallig 2 “vrije” dagen in één week vielen.

3. Fancy Fair
Ondanks de regen en het vroege einduur levert de fancy fair toch een redelijke winst op die niet zo
veel lager ligt dan in andere jaren.
We kunnen niet goed inschatten of de werklijst moet aangepast worden aangezien het een a-typische
fancy fair was. Wel nemen we mee dat
•

•

Er teveel helpers zijn aan de bar tijdens het eten. Juf Claire vraagt of het mogelijk is om tijdens
het eten te werken met “bediening”. Dat is op zich niet ideaal want dan hebben we net nog
meer helpers nodig.
We merken dat het steeds moeilijker wordt om voldoende helpers te vinden, zeker bij de
start van de opbouw om 15u. Het zou fijn zijn als de meeste leerkrachten bv. een uurtje
zouden blijven om de opstart te versnellen, zodat de turnzaal leeg zou zijn, de tafels gezet,
en de tenten grotendeels opengelegd of opgezet zouden zijn.
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Belangrijke mededeling: de fancy fair zal volgend jaar 1 week later vallen op zaterdag 22 september
2018. De normale “derde zaterdag” zou reeds 15/9 zijn, maar het schooljaar start maar op 3/9 zodat
er dan heel weinig voorbereidingstijd overblijft.
Deze wijziging van de datum werd reeds gecommuniceerd naar de scouts, zodat zij op die dag zeker
niet de overgang zouden plannen.
Enkele leerkrachten vroegen of er niet beter een apart eetfestijn georganiseerd wordt in plaats van de
BBQ op de fancy fair.
-

-

-

Voordeel van BBQ op de fancy fair is dat dit een extra mogelijkheid biedt aan mensen om
’s middags rustig iets te eten. Bovendien zorgt traiteur Brabo er voor dat we hier niet al te
veel werk aan hebben en toch nog een redelijke winstmarge overhouden.
Nadeel is dat dit niet echt een groot publiek trekt en dat er dus niet steeds een “gezellige
sfeer” is met wat lege tafels en zo.
Vanuit het dagelijks bestuur werd aangegeven dat de ouderraad zeker “ondersteunend”
kan zijn bij een eetfestijn georganiseerd door de school/leerkrachten. Wij kunnen bv. een
bar bemannen. Maar de eigenlijke organisatie (planning, bestellingen, afspraken traiteur,
inschrijvingen, betalingen, zaal aankleden, tenten opzetten,…) van een dergelijk feest zou
dan niet getrokken worden door de ouderraad.
Luc zal dit met de leerkrachten bespreken tijdens een volgend teamoverleg.
Eventueel kan ook nagevraagd worden of een dergelijk eetfestijn niet kan doorgaan in de
gemeentehallen of zo (dan geen capaciteitsprobleem, tenten,…).
Luc houdt ons op de hoogte. Als het initiatief zou doorgaan, zal dit wel pas volgend
schooljaar (2018-2019) plaatsvinden. Als de leerkrachten dit niet zien zitten, blijft alles
wellicht zoals het nu is, met een BBQ op de fancy fair.

4. Grootouderfeest 1:
Het grootouderfeest voor K1 gaat door op dinsdag 24/10 en donderdag 26/10.
De werklijst gaat rond.

5. Quiz
Het quiz-team werkt naarstig verder. Inhoudelijk komt alles in orde.
De werklijst gaat rond. We zoeken nog een aantal mensen die op vrijdag 10 november kunnen:
-

Helpen bij de opbouw vanaf 15u
Helpen aan de toog/bediening vanaf 19u15
Na de quiz nog willen helpen opruimen
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6. Mobiliteit
Stefanie en Ellen bekeken de mogelijkheden om de fietsenstalling uit te breiden.
•
•
•
•
•
•
•

•

Er zal aan de gemeente gevraagd worden of het huidig fietsenrek met afdak vooraan kan
uitgebreid worden richting schoolpoort.
Eventueel voor de voordeur of aan CLB: extra 10tal fietsen.
Beter is achteraan: er zijn daar nog mogelijkheden. Het huidige afdak daar zou kunnen
uitgebreid worden naar achteren. Dan moet apart kotje met o.a. gasflessen verplaatst worden.
Ook een “opkuis” van gerief voor container park is nodig (ook voor veiligheid)
Fietssuggestiestrook op de speelplaats om fietsen aan de hand naar achterste fietsstalling te
leiden.
Fietsenstalling: voorbehouden voor uitsluitend leerlingen.
We denken aan het plaatsen van een nieuw afdak achteraan met de hulp van enkele handige
papa’s of mama’s. Bart Vande Weghe (papa van Lola K3B) ziet het zitten om die werkgroep te
trekken. We bekijken tegen de volgende ouderraad wat de mogelijkheden zijn en of er al dan
niet een algemene oproep/brief naar alle ouders nodig is. Het is zeker nodig om met enkele
mensen met kennis van zaken te kijken wat kan en niet kan, om dan ook al op voorhand te
beslissen wat er zal gebeuren, welk materiaal er moet gekocht worden, offertes opvragen voor
pakketten hout, dak, fietsrekken,…
Voorlopig voorzien: Werfvergadering: 5 maart (brief in februari meegeven voor de
krokusvakantie ) en werkdag mobiliteit 17 maart (fietsenstallingen): maar kan nog wijzigen als
we zicht krijgen op meer concrete plannen.

7. Goede doel kerstmarkt
Ook dit jaar zullen de opbrengsten van de kerstmarkt opnieuw aan een goed doel worden toegewezen.
Het is de bedoeling om projecten te steunen die bij voorkeur werken rond kansarmoede en 4de
wereldproblematiek, bij kinderen, liefst lokaal.
Er werden een aantal suggesties gedaan:
-

-

’t Sprinkhaantje (sport voor kinderen met beperking)
Pamperbank
VZW De Sloep: uit Gent. Ondersteunt gezinnen met jonge kinderen met begeleiding,
hulppakketten (luiers, babymelk, babykleren en uitzet), maar ook emancipatiehulp via
taallessen, fietslessen, tot zelfs het aanbieden van fietsen.
Beweging mensen met laag inkomen “BMLIK” (vzw uit Gent, actief in vierdewereld werk)

Andere suggesties zijn op korte termijn nog welkom. Daarna zullen we goede doel beslissen en
bekijken of we die mensen kunnen uitnodigen voor een volgende vergadering en/of op de kerstmarkt
zelf om hun werking eens toe te lichten.
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8. Varia
-

-

-

Fuif gaat door op zaterdag 24/2 (Luc vraagt vergunning aan)
Kerstmarkt gaat door op zaterdag 16/12
Marie-Laure bevestigt dat Eurotuin een kerstboom wil sponseren: waarvoor dank!!!
Voor de zesdes: de inschrijvingsprocedure voor het middelbaar is veranderd. Alle Gentse
scholen zullen nu via een centrale inschrijvingswebsite de plaatsen toekennen. Iedereen
zal in februari zijn voorkeur scholen moeten invoeren. Indien er te veel aanvragen zijn
wordt er geloot. De meeste scholen zullen wellicht hun infodagen en
inschrijvingsmomenten vervroegen. Er zal hierover nog naar de ouders gecommuniceerd
worden.
Kan de dag van de sportclub of de dag van de jeugdbeweging ook “actief” gepromoot
worden? Staat op de kalender, maar zou leuk zijn als de juffen dat ook in de klas eens
zouden vermelden dat het OK is om in uniform naar school te komen.
De foto’s van de schoolfotograaf zullen op de website geplaatst worden, waar iedereen
dan zelf kan kiezen welke foto’s men wil bestellen. Meer info volgt later.

9. Volgende vergaderingen ouderraad
- 4/12
- 15/1
- 26/3
- 28/5
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