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 Verslag Oudercomité – Vergadering 28 februari 2019 

Aanwezigen 

Ilse, Juf Julie, juf Kristy, juf Cindy, Marjan, Inge, Katrien, Kiki, Elke, Jaan, Isabelle V, Kathleen, Mieke, 
Katharina 

Verontschuldigd 

Yasmina, Hans, Sofie, Tinne, Inne, Benny, Elien 

 

Agendapunten 

 

➢ Goedkeuring vorig verslag vergadering 10 januari: de peertjes werden aan het eind van de 

vergadering teruggevonden dus worden niet extra aangekocht. 

 

➢ Christophe Luyckx is aanwezig vanuit het CLB om een antwoord te geven op onze vragen 

maar vooreerst wilt hij de algemene werking van het CLB uitleggen: 

 Het CLB werkt met 4 personen elk verbonden aan 4 scholen; 1 maatschappelijk 

werker, 1 psychologe, 1 arts en 1 verpleegkundige.  

 Het CLB werkt op 4 domeinen:  

▪ gezondheidszorg (medisch onderzoek);  

▪ leven en studeren(alles met leerstof, spellen, rekenen, concentratie);  

▪ psychosociaal leven (hoe het kind of de ouder zich voelt, thuissituatie bijv 

financieel, geweld, …) ;  

▪ schoolloopbaan voornamelijk van 3de kl naar 1e lj en 6de lj naar 1ste 

middelbaar dit gebeurt door middel van infoavonden maar dit kan ook 

individueel zijn als ouders bijvoorbeeld twijfelen tussen 2 scholen 

 Alles is gratis en gebonden door beroepsgeheim.  Het CLB werkt samen met de school 

maar ze gaan niet zomaar dingen aan de school doorgeven zonder toestemming. 

 De vraag naar ondersteuning kan vanuit de leerkracht komen via de zorgcoördinator, 

eerst bekijken zij samen binnen de brede basiszorg wat ze al kunnen doen.  Als dat 

niet lukt gaan ze naar CLB  en volgt er een oudergesprek of observatie of… 

 De vraag naar ondersteuning kan ook rechtstreeks vanuit de ouder komen 

 De vraag kan vanuit de leerling komen al gebeurt dat zelden. Ook hier wordt enkel 

met toestemming van het kind de ouders ingelicht.  Hoe gebeurt dit, hoe komt deze 

vraag?  Meestal via medisch onderzoek: Ik wil iets met iemand bespreken”.  Soms 

komen de mensen van het CLB in begin van het leerjaar zich kort voorstellen zodat de 

leerlingen weten dat ze bij hen terecht kunnen. 

 In alles wat het CLB doet heeft ouder beslissingsrecht, enkel in uitzonderlijke situaties 

mogen ze zelf stappen zetten maar dan nog worden ouders ingelicht. 

 Als school observatie vraagt, wordt ouder zowiezo ingelicht. 

 Gevoel van enkele ouders wordt die communicatie enkel op officiële momenten 

gedaan – liever iets sneller geweten als er iets aan de hand is of twijfels bij de 

kinderen. 
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 Als school is het een meerwaarde om van psycholoog of maatschappelijk werker extra 

ideeën te krijgen.  Er wordt ook meermaals per jaar samengezeten om samen te 

werken bijv. rond pesten.  Vast uitwisselingsmoment 1x/maand, maar wekelijks is er 

iemand van het CLB aanwezig.  Er zijn verschillende soorten CLB en op onze school is 

het CLB van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs werkzaam. 

 Officiëel mag het CLB geen reclame maken indien kinderen worden doorverwezen 

naar specialisten ( logo, kine, …) 

 Er wordt bekeken of op het info-moment aan begin van schooljaar het CLB zich kan 

komen voorstellen.  Dit wordt bekeken. 

 

➢ Enkele specifieke topics die besproken werden: 

 De school en het CLB kijkt nu samen naar welke methode de school zal gebruiken om 

het huidige pestgedrag, vechten op de school, ruw taalgebruik aan te pakken.  Een 

vaste lijn in het beleid van kleuters tot 6de lj. 

▪ Als er een pestprobleem is of agressief gedrag is de school/het CLB er 

sowieso mee bezig.  Dit is voor ouders niet altijd duidelijk, en er is 

momenteel nood aan geruststelling van de ouders.  Er is dus wat gemis aan 

communicatie en transparantie.  Men hoeft niet in detail te gaan, maar 

zonder confidentialiteit te schenden  

 Medisch onderzoek: arts en verpleegkundige in onderzoeksruimte, één voor één gaan 

kinderen naar binnen.  Vanuit ouders wordt gevraagd om informatieve brief op 

voorhand mee te geven over wat er juist allemaal wordt onderzocht (bijv includsief 

indalen van ballen). 

 Kangoeroeklassen: apart project voor lln die extra uitdaging nodig hebben.  Daar 

werken ze een project uit met deze lln.  Een plus klas is hier ook een voorbeeld van, 

niet in onze school.  In principe worden de ouders ook op de hoogte gebracht als hun 

kinderen hoogbegaafd zijn of sneller/beter meekunnen. 

 Werken jullie samen met het OCMW? / Hebben jullie zicht op welke ouders het 

moeilijk hebben en of we daar als school/oc iets aan kunnen doen? 

Enkel als dit naar boven komt in een gesprek, dit wordt niet automatisch gemeld van 

het OCMW/de gemeente.  De klasleerkracht merkt dit meestal wel, bijv. koekendoos 

die altijd leeg is.   

 

➢ Input schoolteam vanuit school/PersoneelsVergadering (PV)  

 Juf Julie had een hartelijke verwelkoming door de kindjes na haar ouderschapsverlof 

 Fluo-actie eindigt morgen, ze krijgen kaartjes hierna door. 

 

 

➢ Overlopen Werkgroepen 

 WG Meerlicht 19 januari 

▪ Heel tof, goede feedback, buren hadden ook voor meer lichtjes gezorgd dan vorig 
jaar. 

▪ Er was Iets minder volk dan vorig jaar en ook iets minder opbrengst. 

 WG Restaurantdag  

▪ De sfeer zat goed, geen problemen 

▪ Mosselen meestal beter dan vorig jaar 
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▪ Leerlingen 6de en 5de lj heel erg bedankt – bedankje vanuit OC regelen. 

▪ Oud-leerlingen aanspreken door in 6de reeds te vragen of we ze mogen 
contacteren het volgende jaar. 

▪ Volgend jaar naamkaartjes maken voor iedereen maar dit uitbreiden naar alle 
activiteiten 

▪ Communicatie mislopen naar volgend jaar duidelijk zeggen dat ze briefje moeten 
afgeven aan opnemer voor hoofdschotel en dat opnemers ook voorgerecht 
moeten stimuleren 

▪ Mensen die niet besteld hebben, toch pas op einde laten betalen 

▪ Affiche zelf was niet duidelijk voor veel mensen: kleine tekst, mag iets vrolijker 

▪ Financiën nog niet volledig maar zeker sponsoring heeft heel veel opgebracht, we 
denken dat de winst ongeveer hetzelfde gaat zijn als vorig jaar. 

▪ 455 hoofdschotels verkocht 

▪ Volgend jaar ook iets vegetarisch voorzien 

 

➢ Trooper: platform waarop je aankopen kan doen bij je favoriete winkel, per aankoop gaat 

percentage van jouw aankoop naar jouw keuze: wij zijn geregistreerd.   

 We maken hier reclame voor op de facebook 

 Ook iets meegeven aan ouders via Gimme of ….? 

 

➢ Varia 

 Titi Snacks geeft overschot van bakjes en emmers aan OC  

 Fluovestjes sponsoren voor kinderen van de school – sponsoring zoeken.  De 

boemerang logo erop 

 Wat doet de boemerang voor het milieu? 

▪ We doen mee aan de zwerfvuilactie 

▪ In bepaalde klassen wordt hier ook in de les rond gewerkt 

 

➢ Kalender schooljaar 2018-2019 

 OC6 – Maandag 29 apr om 20u 
 Schoolfeest – zaterdag 4 mei 
 OC7 – Woensdag 5 jun om 20u 
 Teambuilding – Vrijdag 14 jun om 18-19u 

 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering is gepland op maandag 29 april om 20u 

 


