Verslag ouderraad 17 januari 2019
Aanwezig : Carla Detiege, meester Peter (Van Oyenbrugge), juf Fabienne (Malfait),
Tinne Delbaen, , Veerle Vanvoorden, Niki Bergans, Patrizia Zanoni, Lien Schoonjans,
Steven Van Steen
Verontschuldigd : Wouter Achten, Ann-Marie Arcq, Olivier Vanparrys, Els Robeyns

1. Goedkeuring verslag
Verslag OR 20-11-2018: verslag goedgekeurd.

Approval Minutes
Minutes previous meeting approved

2. Reilen en zeilen op school

School updates



Juf Carla explained how coverage
will be provided during Juf Lieve’s
absence.









De manier van opvangen van de afwezigheid van juf.
Lieve Gemers tot aan de krokusvakantie wordt
toegelicht door juf Carla. Er wordt hierover nog een
mail verstuurd vanuit de directie naar alle ouders. OR
voorziet een gebaar van spoedig herstel
(kaartje/bloemetje) voor Lieve.
De overzichtstoetsen van de 3e graad zijn al begonnen
in het 6de leerjaar, volgende starten ze in het vijfde.
Daarna is er oudercontact voorzien voor de 3e graad op
13/2. Graad 1 en 2 krijgt rapport op 25/1.
Activiteiten: Verkeerspark voor 2de leerjaar op 31/1,
grootouderfeest voor de kleuters op 15/1. Nog een
warme oproep naar de ouders om te helpen tijdens het
grootouderfeest!
Aanmelding voor nieuwe leerlingen: 1ste aanmelding
(voor broers en zussen of kinderen van leerkrachten) is
gestart.
De kleuters verzamelden 440,61€ winst met hun
koekjesactie voor Make a wish.

3. Voorbereiding quiz en fuif
Quiz: Gaat door op 1/2/2019.
Uitnodigingen werden verstuurd, 38 ploegen ingeschreven.
Opstellen quiz afgerond. Helpers werden gecontactreerd.
Drank en versnaperingen zijn geregeld: dit jaar wordt er
gekozen voor bitterballen ipv loempia’s. Nog na te kijken
hoe bitterballen kunnen klaargemaakt worden.
Prijzen en vraag om sponsors: grotendeels geregeld.
Fuif terBoum:

Summary tests for 3rd grade have
started. Parents from 5th and 6th year
students will be given the
opportunity to discuss results on
13/2. All other children will receive
report card on 25/1.
Upcoming activities were discussed.

First registration period for has
started (for siblings of registered
children & children of teachers).
Make a wish cookie sale at
Egenhovenweg has resulted in
440,61€ profit.
PTA activities: Organisation quiz
Discussion practical arrangements
The quiz will take place on
1/02/2019 at the Celestijnenlaan.







Fuif: 30/3/2019 - “TerBOUM” met refter als locatie (wordt
aangekleed) Begin: 21u00 en einde: 03u00
Vergunning en SABAM aangevraagd.
De werkgroep komt terug samen voor verdere
voorbereiding:
Voorverkoop kaarten (3 euro) en flyers voorzien tijdens de
quiz. Nu al 50 kaarten verkocht.
Shiftenlijst: nodig voor alle taken - 1,5 uur per shift - oproep
voor helpers zal nog uitgestuurd worden na de quiz. Er moet
zeker in 2 ploegen gewerkt worden.

PTA activities : organization Party
for parents.

4. Feedback kersthappening

Feedback Christmas event
Tinne and Olivier will represent the
PTA in the working group and
coordinate catering and drinks at the
event. Evaluation meeting with the
working group still to be planned.

Grote opkomst, de werkgroep komt nog een keer samen
om te evalueren. Nu al overlopen:
-

-

-

Eten: Nog te weinig hot dogs voorzien – meer witte dan
zwarte pensen voorzien. Er was overschot van: soep,
kaasbordje, desserts en raclette. De nieuwigheden nog
beter in de verf zetten. Desserts: vooral brownies,
cupcakes en versierde koekjes doen het goed bij de
kinderen.
Drank: alle frisdrank was uitverkocht. Locatie
jeneverkraam opnieuw evalueren, want verkoop was
beperkt. Nieuwigheden beter in de verf zetten.
Goede spreiding en benutting van de ruimtes: het was
overal gezellig maar nergens superdruk!

5. Feedback VOS-werkgroep
VOS feedback: project van MOEV.be – subsidieronde
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vlaanderen-maaktspeelplaatsen-avontuurlijker : project in te dienen begin feb.
2019. Veel voorbereidende gesprekken hiervoor gehad ikv.:
-

Aanvragen subsidie voor speeltuigen die in het
projectopzet passen voor vestiging Egenhovenweg (voor
schooljaar 2019-2020)
- Aanvragen subsidie voor verdere verfraaiing voor
vestiging Celestijnenlaan (voor schooljaar 2018-2019) ikv.
van aanpassen van het groene veld voor sport en spel en
avontuurlijker spelen (bv. Finse piste, fit-o-meter,
heuvelrug,…)
Zaterdag 16 maart wordt de volgende VOS-klusdag gepland.
Diegenen die willen helpen kunnen Els contacteren:
els.robeyns@terbank-egenhoven.be
6. Feedback Schoolraad
-

Lange termijn prioriteitenplanning:

discussion practical arrangements.
The party will take place on
30/03/2019 at the Celestijnenlaan.
A call for help will be sent out after
the completion of the school quiz
activity.

Feedback VOS working group
Further work is done to submit a
proposal for funding that the
government foresees for making
play grounds more public and more
adventurous to play and sport. More
info
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/
vlaanderen-maakt-speelplaatsenavontuurlijker

Els is looking for new/more
cadidates for the workgroup VOS.
Interested? Contact
els.robeyns@terbank-egenhoven.be
Feedback schoolraad:

Dossier Egenhovenweg (riolering): 3 offertes zijn binnen de beslissing wordt genomen op het schoolbestuur van
januari. Daarna gunning aanvragen.
Dossier Celestijnenlaan (renovatie sportzaal - ijzeren
ramen en deuren – zonnescreens aan de zonzijde): Vanaf
januari kan de verkorte procedure starten. Mag maximaal
125.000 euro zijn (school krijgt 70% subsidie).
In de voorziene begroting is ook de aankoop van ICT
materiaal voorzien.
-

Pedagogische studiedagen: thema’s werden besproken.

Tijdens de schoolraad van januari werd de algemene
informatie ivm de verwachtte schooldoorlichting gegeven.
Indien een doorlichting komt weet je dit 6 weken op
voorhand. De audit duurt 3-4 dagen.
-

Price offers for infrastructure works
being requested.

Zorgbeleid en differentiatie : Er is een nieuw leerlingdecreet over leerlingbegeleiding: de samenwerking met
CLB en school verandert – dit op basis van de fasering
waarin de zorg van het kind wordt ingeschaald. De fase
waarin een kind zich bevindt, wordt door de leerkracht (in
samenspraak met de zorgcoördinator) bepaald.
De doelstelling is om tot een kwaliteitsvolle begeleiding
van elke leerling te komen. Dit betekent dat het CLB nu
nog enkel komt voor kinderen die in fase 2 zitten (indien
er extern hulp nodig is, vb. bij doorverwijzing naar een
kinesist, logopedist …). Voor kinderen in fase 0 en fase 1
(specifieke maatregelen nodig zoals bvb extra tijd voor
toetsen) blijft de zorg in de klas. Tenzij de ouders de
toestemming geven mag het zorgdossier niet
overgedragen worden naar de middelbare graad. Op het
einde van het zesde leerjaar krijgt elke leerling een
Basofiche mee om door te geven aan de nieuwe school.
Deze bevat echter niet dezelfde informatie als het
zorgdossier.
MDO ( multidisciplinair overleg):
Vooraleer een MDO plaatsvindt, is er nog een pre-MDO
door de leerkracht, de zorgleerkracht en indien nodig ook
een directielid. Hierbij is het CLB niet aanwezig.
Het MDO komt er op vraag van de leerkracht. Ook de
ouders kunnen dit eventueel aanvragen. Bij het eerste
overleg zijn de ouders niet aanwezig. Bij een MDO zijn
aanwezig: CLB, de leerkracht, de zorgcoördinator en de
directie. Daar wordt bepaald wat er als verhoogde zorg
voorgesteld kan worden aan de ouders en of het CLB al dan
niet betrokken blijft. Het vervolgoverleg is altijd samen met
de ouders.

The themes for the “pedagogische
studiedag” were discussed.
Additional detail was provided about
the process in case the school will
get an inspection.

Collaboration between school and
CLB will change. This was explained
in further detail.

Varia - nieuws uit de geledingen
OR Terbank: lichtte het VOS-project toe.
OR Egenhoven: men is bezig met een susbsidie-aanvraag bij de
provincie voor de vergroening en het opwaarderen van de
speelplaats.
OR Egenhoven:Vrijdag 15/12 is er ’s morgens een koffieklets
gepland aan de schoolpoort. Doel is een gezellige babbel en
nieuwe ouders leren kennen om zo de ouderbetrokkenheid te
vergroten.
Buurt: de parochie heeft nieuwe pastoor: Gerben Zweers. Hij is
verantwoordelijk voor de pastorale zone Heverlee (Egenhoven,
Terbank, Troost en Sint-Lambertus). Hij zal naar de kerstviering
in de school komen om de leerkrachten te leren kennen.
Schoolbestuur: geen extra nieuws - hier werd ook de
infrastructuurwerken besproken en de differentiatie en ZILLimplementatie (thema’s van de pedagogische studiedagen).
7. Voorbereiding toelichting “co-teaching –
gedifferentieerd werken” aan de ouders voorafgaand
aan volgende OR
Feedback co-teaching projecten op school: is de lesmethodiek
in het 5de en 6deleerjaar. Er wordt nu ook meer
gedifferentieerd in de andere leerjaren (3-sporenbeleid). Ieder
leerjaar vult gedifferentieerd werken op een andere manier in.
Ook co-teaching bij de kleuters zal aan bod komen tijdens de
toelichting. Voorstel vanuit het team om ook het decreet over
leerlingbegeleiding aan bod te laten komen. Voorstel vanuit OR
om de toelichting in het Nederlands te geven, maar de slides te
vertalen in het Engels voor de anderstalige ouders.

De toelichting voor alle ouders wordt voorzien 1 uur voor de
ouderraad van april.

8. Varia

The PTA has explained the VOS
project.
Also the Egenhoven school is
working on a project proposal for an
improved playground.
The Egenhoven school is also
starting “koffieklets” on their
location.

A new priest has been assigned to
Terbank. He will be visiting the
school to meet with the teaching
staff.

Preparation information session on
co-teaching & differentiation

5th & 6th year are using co-teaching,
but other classes (including preschool) are also providing more
differentiation in their ways of
working. This will be explained in the
information session in April.
The session will be provided in
dutch, PTA requested to translate
slides into English for non-dutch
speaking parents.
Session will be organized on 25Apr.

Miscellaneous

Kostprijs van bonnetjes: voorstel om 1 euro per bon te vragen
werd goedgekeurd, zowel voor drankkaarten als voor losse
jetons.

Drink vouchers prices will be 1€ per
voucher moving forward.

Info-avonden CLB ivm. keuze van secundaire scholen: het
aanmeldsysteem voor de Leuvense scholen zal waarschijnlijk
het volgende worden: op 1 moment, waarop je naast je
voorkeur van school (over de verschillende netten heen – enkel
de Steinerschool doet niet mee), ook de school van oudere

CLB organizes information sessions
re: choice of secondary schools.

broers of zussen kan opgeven (deze voorrang blijft bestaan,
maar als je uitgeloot wordt voor een school waaraan je een
hogere voorkeur gaf, heb je hierop recht en krijg je hiervoor
een effectieve nummer – in het andere geval krijg je dan zeker
een effectieve nummer voor de school van broer of zus).

OVERZICHT AFKORTINGEN/ACRONYMS



VOS : Verfraaiing en Opwaardering Speelplaats [workgroup for the improvement of the
playground]
VCOV: Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen [Flemish confederation of
parents and parents’ committees]

CONTACT






Werkgroep Schoolquiz : Veerle Vanvoorden (veerle.vanvoorden@terbank-egenhoven.be)
Werkgroep VOS : Els Robeyns (els.robeyns@terbank-egenhoven.be)
Werkgroep Schoolfeest : geen trekker
Werkgroep Fuif : Tinne Delbaen & Wouter Achten
Werkgroep Kersthappening : Olivier Vanparrys & Tinne Delbaen

 BELANGRIJKE DATA


Di 19 februari 2019 : volgende ouderraad



01/02: Schoolquiz



30/03: ouderfuif

