
Vanematekogu 13.oktoobri 2016 kohtumise lühikokkuvõte, ettepanekud ja ideed 
edasiarendamiseks. 
 

- On esile kerkinud probleemid muusikaõpetusega. Kool ootab pakkumisi nii poistekoori 
juhendaja kui ka muusikaõpetaja kohale.  
ETTEPANEK: Palun levitage infot! 
 

- Koolipäeva algus – miks mõnel päeval algab kool kell 9:00? Kolmapäeviti on 1. tund vaba 
orkestri arvelt. Sellel ajal saavad pedagoogid koosolekut pidada ja ei pea seda peale tunde 
tegema. Esimene koori tund on hommikul ja teine peale tunde. Koorid ja orkester on 
seepärast hommikuti, et raske on leida aega, mil kõigil lõpeks ühel ajal tunnid.  
Kui hommikused koori ja orkestriaja ära võtta, lakkaks koor ja orkester ilmselt tegutsemast. 
Lisaks tuleb tunniplaanide puhul arvestada ka kahe majaga, et õpetajad ei peaks jooksma 
meeletult. Lisaks tuleb arvestada ka keelerühmadega.  
ETTEPANEK: et oleks kohad, kus varem saabuvad lapsed saaks olla. 1.-4. klass on 
raamatukogus/arvutiklassis (T hommik ei saa). Suures majas raamatukogu kella 8.00-st, kus 
saab ka olla vaba tunni ajal. 
Tekkis idee, et 1. tunni ajal võiks olla pikapäevarühm (1.-4. klass), mida võiks edasi arutada, 
kui on soovijaid ja koolil võimalust seda pakkuda 
 

- Suunaklassid – tekkis küsimus, et kas muusikaklassist ei saaks kandideerida reaalklassi. 
Kool pole vastu, aga sellega kaasneb ka oht, et muusikaklass lõpetaks sellisel kujul toimimise, 
sest teistest paralleelidest ei saa muusikaklassi 5. klassis üldjuhul üle tulla.  
ETTEPANEK 1: Leida võimalusi, et muusikaklassi lapsed saaks ka nutikas matemaatikas käia. 
ETTEPANEK2: Novembris on 4. klasside koosolek (oodatud ka nooremate klasside 
lapsevanemad), kus teemat edasi arutada.  Dagmar Narusson tegeleb selle korraldamisega ja 
annab aja teada. 
 

- Kooli ja lastevanemate suhtlus - Klassi- ja vanematekogu listidesse direktor ei kuulu, aga 
kokkusaamisele võib alati tulla, kui vanematekogu kutsub. Direktoriga on alati ka võimalik 
eraldi aeg telefoni teel kohtumiseks kokku leppida. Vanemad võivad õpetajaga kokkuleppel 
külastada ka klassitunde. 
ETTEPANEK: õpetajate fotod kooli koduelehele! Kool püüab sellega tegeleda. 

Üks hea võimalus õpetajatega kohtuda on peatselt algavad lastevanemate tunnid. Seal saab 
otse küsida! Täpsem info ainetundide kohta kooli kodulehel https://www.reiniku.edu.ee/  
UUS IDEE: Võiks toimuda ka lastevanemate loengud õpetajatele. See vajab edasiarendamist! 
 

- Heategevuskampaania jõulude ajal – Kõik ideed, millele raha koguda, on oodatud!  
Näiteks eelmisel aastal koguti pingikampaaniaga u 2000 eurot. Kampaania peaks hõlmama 
kahte maja. On käidud välja, et võiks olla suurele majale pimendavad rulood, aga see ei 
hõlmaks mõlemat maja.  
Hetkel teeb puutööõpetaja poistega kõlatrumme ja väikesesse majja kööginurka. Seda 
tehakse ka vineerist, mis jõuab kooli vanemate abiga. 
 

- Liikumakutsuv kool - kooli keskkonna parendamine, et lapsed saaks liikuda.  Liikumakutsuva 
kooli ideekaart on  kooli kodulehel, ettepanekud on oodatud!  
ÜLESKUTSE: Kas meie, lastevanemate, seas on kedagi sisekujundajat, kes annaks nõu paari 
kooli ruumi (suure maja saal ja tagumine trepikoda) värvilahenduse osas? Võib otse Kristi 
Terepi või Enn Ööpikuga kontakteeruda! 
 
 

https://www.reiniku.edu.ee/


- VK jätkab tööd teemagruppides. 
ÕPPETÖÖ GRUPP– avatud uste formaadi arendamine;  ühine pöördumine 
gümnaasiumidesse astumise süsteemi mutmise teemal. NB! Edaspidi saata soovid selle grupi 
aruteludega liitumiseks otse Kristina Reinsalule: kristina.reinsalu@ega.ee 
 
KOOLI JA KOGUKONNA KOOSTÖÖ GRUPP  – liikumispidu, advendilaat. Selle grupi 
aruteludega liitumiseks otse Kerli Sirk - kerli.sirk@gmail.com 
 
KOOLI SISE- JA VÄLISKESKKONNA GRUPP – liikumapanev kool ja koolivorm. Selle grupi 
aruteludega liitumiseks otse Kristi Terepile: kristi.terep@gmail.com  

 
Kuid kõik grupid kohtuvad ka ühistel vanematekogu kokkusaamistel. 
 
Järgmiste VK kogunemiste kuupäevad: 
 
10. november - suuresti seotud advendiüritusega  ehk siis kokkuvõte vastavalt teemagrupilt  
12. jaanuar 
16. märts 
11. mai 
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