Verslag Ouderraad 12/06/22
Start 20u – einde 22u
Aanwezig: Sven, Sarah, Leen, Eva, Stephane, Nico, Frederik (OC)
Agenda:
1. ‘Oproepingsbrief ouders nieuwe kandidaten OR/OC’ werd niet verspreid via de school. Brief
opnieuw meegeven bij start van het nieuwe schooljaar én ook mee te geven op de kijkdagen
eind augustus voor de nieuwe kindjes/ouders op school. Dat is het perfecte doelpubliek om
aandacht te vestigen op OC en OR. Tegelijkertijd posten op Facebook van de ‘ouders van De
Klinker’.
2. Ouderparticipatie: Na 2 overlegmomenten met Koogo vond er een gesprek plaats met Juf Els
en Juf Greet op de school. Er werd afgesproken om voor schooljaar 2022-2023 een
werkgroep met leerkrachten op te richten bij de start van het schooljaar rond het thema
ouderparticipatie. Om alvast input en inspiratie te krijgen wordt een overlegmoment
georganiseerd op donderdag 23 juni om 20u op de school waarbij Koogo toelichting zal
geven over initiatieven en ervaring. Om in 2022-2023 continuïteit te verzekeren langs de
kant van OR zullen wat extra OR leden aansluiten. OR geven nog apart door aan Nico.
3. Werking OR 2022-2023:
a. Stephane en Nico stoppen na respectievelijk 14 en 15 jaar OC/OR engagement
wegens niet langer kinderen op De Klinker.
b. Eva neemt het voorzitterschap van de OR over, alvast voor 1 jaar, erna verder te
bekijken
c. Sarah en Eva kennen nog een mama om specifiek aan te spreken om haar schouders
mee onder het thema ouderparticipatie te zetten en in het OR te stappen
d. Met de oproepingsbrief, mogelijks café De Klinker én vooral ouders individueel
aanspreken zitten we goed voor een OR van +/- 5 à 6 leden wat goed is om
inhoudelijk mee te denken met de school in nauw overleg met de werkgroep die zal
opgestart worden
4. Update mobiliteit: Sven was aanwezig op de 2 participatiemomenten rond mobiliteit in
Borsbeek en de verkeerstudie die wordt uitgevoerd. Er wordt gewerkt met een concept van
verkeerskamers om de verkeersstroom vorm te geven in de toekomst. De studie gaat
binnenkort een fase in van wijkoverleg en zou moeten afgerond worden tegen het jaareinde.
Belangrijk is om die studie aan te grijpen waar mogelijk om de verkeerssituatie rond de
school en de ruimere omgeving veiliger te maken. Sven heeft opnieuw een aantal
aandachtspunten naar voor gebracht.
5. Samenhangend met punt 4. Kan de school overwegen om kinderen en ouders te motiveren
om vaker met de fiets naar school te komen? Specifieke aandacht tijdens de derde week
van september (week van de mobiliteit)? Een vaste dag in de week (woensdag bv.) in het
maandoverzicht opnemen als fietsdag, aan te duiden met een fietssymbool. En dat ook via
de leerkrachten actief promoten. Voordelen: minder autoverkeer rond de school, kinderen
leren vaker hoe zich veilig in het verkeer te bewegen en fietsen/wandelen is gewoonweg
gezond. Dit punt wordt voorgelegd aan juf Els.
6. Fruit op school: een onderwerp dat al vaker op de agenda heeft gestaan van het
oudercomité. Warme oproep om dit nogmaals te bekijken te zien of dit praktisch niet
haalbaar kan gemaakt worden. Inspiratie onder meer op www.oogvoorlekkers.be Voorstel
om dit via juf Els te laten opnemen in een gepaste werkgroep met leerkrachten voor
schooljaar 2022-2023 (werkgroep voeding?).

