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Algemeen 
Jaarwerking school 

Vrede is het jaarthema. Dit met een knipoog naar het einde van de Eerste Wereldoorlog. Elke maand 
zal een nieuwe spreuk gelanceerd worden waarrond elke klassen zal werken. De muur (speelplaats 
lager op de grens met het kerkhof) werd reeds wit geschilderd en zal voorzien worden van de mooie 
tekeningen en spreuken die de kinderen deze maand hebben gemaakt/geschreven. Deze zullen 
worden aangebracht door kunstenaar Samer. 

Werkgroep Mos – Verkeer 
Ook dit jaar is er een werkgroep Mos en een werkgroep Verkeer. Deze werden niet voorgesteld op de 
infoavond, gezien de recente personeelsverschuivingen. De werkgroepen werden gevormd en van de 
bekende acties zoals fluo-actie, dikke truiendag, … zal er tijdig communicatie volgen. 

Klasouders als schakel tussen ouders en school 
Communicatie is van groot belang. Niet alleen om informatie over te brengen, maar ook om vb. rond 
te vragen of er ouders kunnen helpen bij activiteiten/uitstappen; te weten wat er zoal leeft onder de 
ouders van een bepaalde klas. Om deze communicatie te optimaliseren zoeken we per klas 2 ouders 
als aanspreekpunt. Dit kunnen in eerste instantie leden van het OC zijn. Caroline – OC-lid – heeft een 
lijst opgesteld en zal deze aanvullen, zodat voor elk leerjaar er 2 klasouders zijn. Zou je dit wel zien 
zitten, maar ben je geen lid van het OC en/of wenst je dit niet/wel te worden. Mail naar 
oc.westerhem@gmail.com of neem contact op met de school. 

Communicatie is niet alleen belangrijk tussen ouders en school, maar ook tussen STIBO, opvang lager 
en school. Om ervoor te zorgen dat ook daar de communicatie verbetert zal vanaf heden een 
medewerker van STIBO deelnemen aan de teamvergadering van het schoolteam. 

Terugblik 
Evaluatie eerste schooldag 

De eerste schooldagen zijn vlot verlopen. Het ouderontbijt was opnieuw een groot succes. Dit 
ouderontbijt – aangeboden door het oudercomité – is een traditie die jaarlijks gesmaakt wordt. Ook 
de kinderen waren heel blij met de fruittraktatie tijdens de pauze van 10u. 

Evaluatie infoavond 
Op de infoavond voor de instappertjes waren op 1 na alle ouders aanwezig. Op de infoavond voor de 
bovenbouw en het lager was de opkomst een pak lager. De school vindt dit jammer, aangezien op dat 
moment er heel wat belangrijke mededelingen worden gedaan en de werking van de klas wordt 
uitgelegd. Ondanks de lage opkomst zal de school deze infoavonden blijven inrichten. Suggestie om 
volgend jaar vooraf rond te vragen wie van de ouders zal komen. Eveneens een woordje duiding met 
wat de infoavond precies inhoudt kan nuttig zijn. 

Tijdens dit item kwam het gebruik van klaslokalen door de muziekschool ter sprake. Het stadbestuur 
zou willen dat de klaslokalen volgend schooljaar reeds ter beschikking zijn voor o.a. muziekschool vanaf 
16u. De kunstacademie zou dan praktisch alle klassen in beslag nemen + vragen extra opslagruimte 
voor materiaal/cursussen. Het OC vraagt om dit op te nemen met de schoolraad. Een aanbod aan 
naschoolse activiteiten is super, maar de werking van avondopvang en zeker de studie (moment 
waarop huiswerk/lessen  gemaakt worden) mag hierdoor niet in gedrang komen. 
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Komende activiteiten 
Familiefietstocht 

Aanstaande zondag 30 september wordt de eerste familiefietstocht georganiseerd. Er schreven 17 
gezinnen in. We duimen op mooi weer en wensen iedereen veel fietsplezier toe. 

 Pierkesloop 
Op zondag 7 oktober wordt de Pierkesloop gehouden in het Wout Weylandt stadion te Gentbrugge. 
De school doet een warme oproep aan alle leerlingen van het lager en alle ouders. Dit groots 
evenement biedt de kans om je van je sportiefste kant te laten zien. Leerlingen van het lager lopen per 
leerjaar 1 ronde of 2 ronden, de ouders lopen nadien. Deze activiteit is niet alleen gezellig en sfeervol, 
de school kan hiermee een budget voor sportaankopen winnen. Hierbij is het belangrijk dat minstens 
40 kinderen van de school deelnemen en het budget hangt of van het percentage deelnemers/aantal 
leerlingen van desbetreffende school. Allen daarheen! 

Stand van zaken items besproken op vorige vergadering 
Stavaza Brutus 

Ook dit jaar kunnen er heerlijk gevulde brooddozen besteld worden via www.brutus.be. Bestellen op 
woensdag/donderdag met levering op donderdag/vrijdag. Momenteel maken er 3 gezinnen gebruik 
van deze service. Het is niet duidelijk of Brutus dit zal blijven doen, gezien deze kleine afname. De 
school maakte eveneens gebruik van deze service tijdens een teamoverleg. Allen enthousiast. Er zullen 
reminders via questi verzonden worden. Hopelijk werkt de mond-aan-mond-reclame. 

Stavaza Questi 
Questi – het communicatieprogramma tussen school en ouders – is nog steeds in ontwikkeling. Een 
app voor op smartphone is beloofd tegen 2019. Een login voor het OC is nu nog niet mogelijk, gezien 
de privacywetgeving.  

Stavaza aankoop geluidsinstallatie 
Vorige jaar werd afgesproken te investeren in een eigen geluidsinstallatie. Dit omdat het reeds 
meerdere keren is voorgevallen dat de installatie van Stad Gent niet voorradig was of dat er zaken 
ontbraken of stuk waren. Voor de aankoop hiervan ontving het OC een offerte. Pieter – OC-lid – zal de 
offerte van een 2de handsinstallatie bekijken. Aankoop is voor oktober. 

Stavaza aankoop krullebol 
Het kleuterteam stelde vorig jaar de vraag of het OC wou tussenkomen voor de aankoop van het 
educatief pakket ‘Krullenbol’. (Krullenbol is een methode om te leren schrijven in de kleuterklas. 
Momenteel wordt gewerkt met schrijfdans, maar dit heeft zijn beperkingen). Dit gezien het reguliere 
schoolbudget beperkt is. Deze vraag is op de achtergrond beland en de school heeft ondertussen met 
het nieuwe jaarbudget een basispakket aangekocht. Het OC bekijkt of de aankoop van de uitbreiding 
mogelijk is. Antwoord hierop volgt in oktober. 

Varia 
Budget voor extra kunstgras 

De buitenruimte ter hoogte van de schuiframen van de klas van juf Dorine en juf Tanja (beiden 
onderbouw) is momenteel verhard. Het lijkt hen leuk mocht de betonstenen deels vervangen zouden 
worden door kunstgras. Dit stuk verharding is geen onderdeel van de brandweg. Een offerte zal 
opgevraagd worden. Eventueel kan gelijktijdig nog een deel van de kleuterplaats mee opgenomen 
worden. Het kunstgras dat vorig schooljaar werd aangelegd is een ware verbetering van de 
buitenruimte. 
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Werking oudercomité Westerhem 
Organisatie OC 

De organisatie van het OC geraakt dit schooljaar moeizaam op gang. Het geslaagde ouderontbijt en 
fruittraktatie waren het eerste, maar uiteraard niet enige op het programma van het OC. Els – 
voorzitster – laat weten dat ze een opvolger/opvolgster zoekt. De aanwezige leden stellen voor om 
onmiddellijk een startvergadering van het OC in te plannen zodat alle evenementen/activiteiten een 
planning en verantwoordelijke krijgen. Er zal komende week een mail verzonden worden om te duiden 
wat en waarvoor het OC staat en op deze manier hopen we extra leden aan te trekken. Hierbij houdt 
het OC vast aan de het principe van ‘Iedereen is welkom, ook al kan je maar een enkele keer helpen of 
deelnemen’. 

Gezien de werking binnen het OC dit schooljaar wat trager op gang kwam, kan het zijn dat sommige 
activiteiten niet doorgaan of vervangen zullen worden door een andere activiteit. We brengen jullie 
hiervan op de hoogte in de loop van oktober. 

VOLGENDE VERGADERING: Dinsdag 27 november 2018 – 20:00 – refter van de school 

 

 

 


