Verslag ‘Smartschool LIVE’ vergadering OR – 28 mei 2020
Gevolgd door: meester Pascal - Kim - Ellen - Els VL - Katrien - Lynn - Marijke - Nathalie Philippe - Sara - Vanessa - Wendy - Eline - Elke - Els M - Nina - Sandra - Steffi - Jurgen
Agendapunten:
- Goedkeuren vorig verslag
- Huidige schoolsituatie ivm Corona maatregelen
- Uitstel alternatief schoolfeest
- Uitstel kinderfuif - beslissing sponsorgeld
- Pannenkoekenverkoop
- Schoolraad
- Cadeautjes 1ste Communie (turnzakjes)
- Afscheid 6de leerjaar: alternatief voor receptie
- OC/ouderterras
- Aanduiden voorzitter schooljaar 2020-2021
- Volgende vergadering/opstart vergadering
- Varia: Afscheid Jurgen, …
Verslag:
Vorig verslag wordt goedgekeurd.
Huidige schoolsituatie ivm Corona maatregelen:
Huidige maatregelen zijn reeds achterhaald. Nieuwe communicatie dringt zich op.
School praat met gemeente ivm opvang. Momenteel is er nog niets concreet dat naar de
ouders toe gecommuniceerd kan worden hieromtrent.
Huidige situatie wordt behouden tem 5 juni. Geen opstart op 2 juni of 5 juni (kleuters +
lagere school).
Er komt veel bij kijken: wat kan personeel/infrastructuur aan? Hoe alles veilig laten
verlopen?
Er wordt ook gepraat met andere scholen uit scholengemeenschap.
De school gaat niet zomaar mee in het verhaal wat verschijnt in de media (afstand niet meer
zo belangrijk).
Niet alle kinderen zullen tegelijk naar school kunnen. Veiligheid en gezondheid kinderen kan
niet gegarandeerd worden.

Onder voorbehoud wordt dit voorgesteld:
Kleuterschool: 4 halve dagen naar school. Onder middag blijven eten: niet realiseerbaar - té
weinig personeel. Dit geldt ook voor naschoolse opvang: ‘bubbels’ kunnen niet gegarandeerd
worden. Er wordt gepraat met de gemeente rond kleutertjes opvangen in Sint Martinusheem
(enkel van De Bloesem).
Geen lesdag op woensdag (zowel voor kleuters als lagere school). Dan wel opvang in de
Pagadder.
Lagere school: deelgroepen: klasgroep in 2 splitsen.
Groep 1: maandag en donderdag en Groep 2: dinsdag en vrijdag naar school. Dit zal wel
ganse dagen zijn. Er zal voor andere 2 dagen opvang voozien worden in Sint Martinusheem.
Extra maatregelen die genomen worden/behouden blijven:
Kleuterhuis: ouders wachten buiten en zullen per klas binnen geroepen worden om kindje af
te halen.
Lagere school: klas per klas buiten komen zodat afstand behouden blijft.
Iedere dag: temperatuur meten en handjes ontsmetten.
Er zijn ‘bubbels’ gecreërd om te spelen op de speelplaats.
Kleuters blijven ook steeds op ‘hun terrein’.
Er wordt gewerkt met pictogrammen om te communiceren naar ouders toe.
Registratie blijft hetzelfde voor dagopvang.
Een pluim voor de regeling van de school! De school mag hier fier op zijn!
Uitstel alternatief schoolfeest
Evenementen met veel publiek zijn uitgesloten. Er zal dus dit jaar niets meer georganiseerd
worden. We bekijken dit volgend jaar opnieuw.
Uitstel kinderfuif - beslissing sponsorgeld
Het eenvoudigste is gewoon sponsorgeld doorschuiven naar volgend jaar. En dan hoeft er
geen geld terugbetaald worden.
We gaan dan met dezelfde sponsors aan de slag. Misschien sponsors wel op de hoogte
brengen adv brief? Sponsors moeten wel mogelijkheid krijgen om geld terug te vragen.
Er wordt dit jaar geen nieuwe datum meer geprikt.
Met winst vorig jaar zal deel van nieuwe sportvloer betaald worden - deze wordt dit
schooljaar nog aangelegd (zomervakantie).

Misschien moet OR nog extra som schenken omdat er dit jaar door Corona minder inkomsten
binnenkomen…het heeft ook geen zin om alles ‘op te potten’. Dit moet dan goed kenbaar
gemaakt worden aan de ouders zodat ze weten dat hun geld goed besteed wordt.
Pannenkoekenverkoop
Was een succes.
Er was 800 euro meer winst dan truffelverkoop. Administratief was dit ook makkelijker.
De pannenkoeken waren lekker en van goede kwaliteit. Voor herhaling vatbaar.
Denken aan ‘andere formule’: afhaalmaaltijden - cocktails/ontbijt aan huis,…om extra geld op
te halen.
Schoolraad
Is gepland op 8 juni.
Puntjes:
- Schoolorganisatie: er zal niet zoveel wijzigen volgend schooljaar.
Nieuwe klassen zullen in gebruik genomen worden (nieuwbouw).
- Teamteaching 2de leerjaar?
- Data verlofdagen en pedagogische studiedagen. Rekening houden met andere scholen in
scholengemeenschap.
- Inhoud nascholingen volgend schooljaar: WERO/nieuwe media/Godsdienst.
- Schoolreglement:
Iedere dag opnemen wie warme maaltijd/drankje neemt door leerkracht - wordt dan
doorgegeven aan secretariaat. In klas: beperkte administratie - maar voor
onderhoudspersoneel die dit moeten uitsorteren is dit een hele klus.
Vraag aan ouders OR: Warme maaltijden/soep/drankje doorgeven voor ganse week (op
maandag) en niet meer dagelijks? Dit moet wel kunnen volgens ons.
In de toekomst kan dit misschien via Smartschool? Dit moet leerkracht dan wel verwerken.
Is voorlopig nog niet aan de orde.
Is het nodig om zoveel verschillende drankjes aan te bieden? Enkel water? Volgens ons past
water drinken in het pedagogisch project: gezonde voeding én bewegen staat voorop.
Willen de kinderen iets anders drinken, kan dit van thuis meegebracht worden…maar wat dan
met afval? Of is het beter dit te verbieden? De meeste onder ons zijn van mening dat het
beter is dit niet meer toe te laten.
Naschoolse opvang: tarief verhogen naar 2 euro.
Els M en Els VL nemen dit mee naar Schoolraad en zullen onze standpunten kenbaar maken.

Cadeautjes 1ste Communie (turnzakjes)
Nieuwe datum 1ste Communie: 11 oktober 2020.
Uitdelen cadeautjes zal pas volgend schooljaar gebeuren.
Afscheid 6de leerjaar: alternatief voor receptie
Eens nadenken samen met de leerkrachten 6de leerjaar hoe een afscheid voorzien? Want met
alle ouders samen kan nu niet…nieuwe formule dringt zich op.
OC/ouderterras
Er zal geen ouderterras zijn in juni van dit schooljaar.
Algemeen/selectief OC: zal digitaal verlopen op uitnodiging.
Aanduiden voorzitter schooljaar 2020-2021
Kim blijft ook volgend schooljaar voorzitster.
Varia:
We nemen afscheid van Jurgen: BEDANKT voor de jarenlange inzet in de OR!
Lien Boeykens stopt als lid van de OR.
Sommige mensen moeten de teambuilding nog betalen (of enkel wandeling nog)…kan dit in
orde gemaakt worden aub?
Volgende vergadering/opstart vergadering
Dinsdag 8 september om 20u.

