Verslag OR dinsdag 17 september 2019
Aanwezig: David, Thea, Joke, Kimeal, Pascal, Conny, Wendy, Thibault, Juf Katrien, Juf Kelly, Juf
Veerle, An, Caroline, Fien, Jessica, Kevin, Meester Luc, Kim
Verontschuldigd: Melissa (echtgenote Pascal), Asma
algemeen
• korte voorstelling nieuwe voorzitters en leden
• aanstellen secretaris OR
Er wordt gepolst naar eventuele kandidaten om secretaris van de OR te zijn. Kim wil dit eventueel
op zich nemen indien nodig. Joke stelt na afloop van de vergadering voor om de taak op zich te
nemen.
• data activiteiten en vergaderingen overlopen
22/10 : OR
16&17/11 : eetfestijn
27/11 : grootouderfeest
3/12 : OR
5/12 : Sinterklaasfeest
19/12 : Kerstfeest & Boekenbeurs
4/2 : OR
8/3 : lentebrunch
26/5 : OR
infrastructuur
• lokaal naschoolse bewaking
Er is mogelijk een optie om de kinderen naschools op te vangen in een leegstaande garage (met
daglicht) + achterliggend lokaal in blok D (klooster) mits de nodige kleine investeringen (toiletten,
chauffages en aankleding). Meester Luc zal eerstdaags met de verantwoordelijke van Infano en
Liesbeth (preventieadviseur) bekijken of dit haalbaar is. In geval van een 'go' bekijkt de OR of hier
een budget voor kan worden uitgetrokken.
• fietsenstalling voor ouders
Er wordt opgemerkt, in het kader van de week van de mobiliteit waarin mensen gestimuleerd
worden om andere vervoersmiddelen dan de auto te nemen, dat er eigenlijk geen fietsenstalling
voorzien is voor de ouders die hun kids naar school brengen. Meester Luc merkt op dat dit wel
voorzien is in het nieuwe project maar daar moeten we nog even op wachten. Hij zal bekijken met
André (klusjesman) of er een mogelijkheid is om provisoir een fietsenstalling te plaatsen aan blok
D, of dat er eventueel een andere goedkope oplossing is.
• Soepbedeling

Vermits de gezondheid van de opa die dit vroeger op zich nam het niet meer toelaat kan er in de
kleuterschool en in de 1ste graad geen soep meer worden aangeboden 's middags. Indien zich een
nieuwe (groot)ouder aandient die zich elke dag kan vrijmaken tussen 11h15 en 13h kan dit opnieuw
doorgaan.
• stand van zaken nieuwbouw KS en renovatie klooster
Er is een minnelijke schikking getroffen met KBC i.v.m. Blok A, dat hoogstwaarschijnlijk in januari
zal worden afgebroken. Op dit moment ligt het nieuwbouwproject bij het architectenbureau, dat van
de gemeente de melding ontving dat er verplicht in baksteen moet worden gewerkt, hetgeen het
prijskaartje sterk verhoogt. In combinatie met de benodigde paalfunderingen betekent dit dat de
nieuwbouw wellicht zal worden gefaseerd: eerst de klas van Juf Kelly, de berging van juf Liesbeth
en het sanitair, dan de renovatie van het klooster, en pas nadien de bouw van de nieuwe turnzaal.
werkgroepen en activiteiten
• verslag werkgroep eetfestijn
Er is hulp nodig van +/- 30 ouders zowel op zaterdag (vanaf 16h) als op zondag (vanaf 10h). Dit
mag uitgebreid gecommuniceerd worden zodat we zeker genoeg mensen hebben (ook eventueel
grootouders). Voor het opzetten van de zaal zijn er ook vrijdag vanaf 13h30 helpende handen nodig.
Voor de organisatie van de keuken op de dag zelf is Kevin aanspreekpunt. Er wordt een
voorbeeldbord van elke schotel opgesteld om het opdienen te vereenvoudigen.
• werving leden en helpende handen voor diverse werkgroepen en activiteiten
Er zijn momenteel zes werkgroepen die dit jaar worden versterkt met volgende mensen:
– verwelkomingscadeautje begin schooljaar: Liesbeth
– eetfestijn: Conny, Asma, Kevin, Ward + Pascal en Thibault
– lentebrunch: An, Kim, Veerle + Caroline en Kim DR
– pralines grootouderfeest: Conny
– boekenbeurs: Wendy + Karolien (echtgenote van Kevin)
– afzwaai: Joke
• nieuw voorstel: verkoop bloembollen en bijtjes bloemenzaden
We ontvingen een brochure van plantenzaak Vanacker om een verkoopactie van gewone
bloembollen en bijenbloembollen te doen. Er wordt opgemerkt dat er best strategisch wordt beslist
wanneer we dit eventueel laten doorgaan (zodat er niet teveel verkoopacties tegelijkertijd vallen)
alsook om maximum 5 euro te vragen. Joke en Kim stellen voor dit één jaar te proberen en dan te
evalueren of we dit verderzetten. Na enig verder onderzoek ontstaat echter het idee om eerder via
bvb. Groendekor enkel en alleen bijenzaad (geen bollen) aan te kopen om 1) de prijs te drukken 2)
de logistiek te vereenvoudigen 3) de actie in de lente te kunnen doen ipv in de herfst (wellicht dan
meer animo om in de tuin te werken bij de meeste mensen). Wordt opnieuw voorgelegd op de
volgende OR.
• investeringsdoel activiteiten OR 2019-2020
Aangezien investeringsnoden niet altijd bij het begin van het jaar duidelijk zijn en de opbrengst van
bepaalde acties niet altijd op voorhand kan worden ingeschat wordt beslist om niet met een
'thematisch' investeringsdoel te werken. Wel best achteraf aan de ouders communiceren wat er met
het geld van een actie is gebeurd (eventueel bij de briefwisseling rond de volgende activiteit?).

puntjes van meester Luc
De OR krijgt een korte toelichting bij het nieuwe leerplan dat focust op ZILL (Zin in Leven en
Leren) waarin de leer doelstellingen van elk kind rond de persoonlijke doelstellingen komen te
staan i.p.v. ernaast.
Meester Luc deelt ook mee dat hij zijn bezorgdheid heeft geuit aan onze onderwijsminister rond de
extra middelen voor anderstalige nieuwkomers (kinderen die maximum 6 maand geleden in België
gearriveerd zijn). In de scholen van de Brusselse rand, inclusief Sint-Pieters-Leeuw, geeft dit een
vertekend beeld aangezien er naast de (soms relatief weinig) anderstalige nieuwkomers zeer veel
anderstalige kinderen tout court zijn, bijvoorbeeld kids afkomstig van net over de taalgrens of
kinderen die een andere thuistaal hebben. In Don Bosco gaat dit om 59% van de schoolpopulatie, in
sommige scholen in SPL loopt dit zelfs op tot 80 à 90%.

