Verslag vergadering OR – 15 december 2020
Gevolgd door: Nele DM (directie), Kim, Wendy, Robin, Ann, Karel, Steffi M, Els M, Marijke, Vanessa, Els VL,
Philippe.
Afwezig: Ellen, Elke, Eline, Steffi DR, Sandra, Katrien.
Agendapunten:
 Goedkeuring vorig verslag
 Covid – 19 maatregelen/status
 Rode Neuzenweek
 Varia: subsidie, jetons (vrijetijdsbudget gezinnen) voor verenigingen, ontsmettingszuilen

Verslag
Vorig verslag : goedgekeurd
Covid-19 maatregelen/status:
Alle maatregelen zijn hetzelfde gebleven .
Momenteel zitten alle scholen, als ook wij, in code Orange en dit zal blijven aanhouden tot nader orde.
We mogen wel blij zijn dat we tot nu toe geen positieve Covid resultaten binnen onze school hebben.
Handen worden telkens ontsmet bij alle kinderen , meermaals per dag zelfs . De kinderen zijn het ontsmetten al heel
gewend en dat hebben we gemerkt via het kriebelteam.
Rode neuzenweek :
Kinderen konden voor de Rode Neuzenweek een liedje aanvragen op de school. Om een liedje aan te vragen konden
de kinderen een centje meebrengen, zo werd hun liedje dan afgespeeld op school. Er werden heel veel liedjes
aangevraagd waardoor een tweede liedjesweek werd ingezet. Deze actie heeft een opbrengst van 480 euro
opgeleverd. Wat heel mooi is . Dit werd leuk onthaald door zowel kinderen als leerkrachten.
Varia:
 Subsidie : pas in december beschikbaar. Maar zit vertraging op.
 Jetons (vrijetijdsbudget gezinnen) voor verenigingen: Haaltert heeft jetons verdeeld over heel onze gemeente.
Deze kunnen gebruikt worden door alle gezinnen bij activiteiten van lokale verenigingen en gemeente zelf.
Ieder gezin kreeg 15 jetons met een waarde van 1 € die ze dus kunnen inruilen voor een drankje op een
activiteit of evenement van een vereniging . Wij kunnen hier dus ook mee werken door dit te vermelden op
onze activiteiten dat we jetons aanvaarden als betaalmiddel. Deze zijn geldig tot en met 31/12/2021. Voor
meer info kan je terecht op de website: www.haaltert.be/vrijetijdsbudget-gezinnen .
 Ontsmettingszuilen: ze waren besteld maar er was een wachttijd. Uiteindelijk zijn ze gearriveerd. Maar er was
een probleempje met de pomp, de tuit van de pomp komt niet ver genoeg waardoor de handen er volledig
onder gehouden moeten worden. Kim heeft de firma ingelicht, er zouden nieuwe flessen in januari kunnen
geleverd worden. De ontsmettingzuilen worden nu wel al in gebruik genomen en tot nu zijn er nog geen
problemen met de pomp gemeld. Ann heeft via een mama vernomen dat een kleuter de voetpomp van de
ontsmettingszuil had gebruikt en de ontsmettingsgel op het haar/hoofd had gekregen.
Feedback: het niet de bedoeling dat kleuters deze ontsmettingszuil gaan gebruiken aangezien deze
beschikbaar zijn voor de ouders bij de opvang. Kleuters komen in normale omstandigheden hier niet mee in
contact want de zuil staat aan de ingang van de opvang.








Gebruik ontsmettingsgel/spray bij kleuters: sommige ouders stellen zich de vraag of de alcoholgel/spray die
gebruikt worden bij de kleuters veilig is. Meer bepaald voor de ogen en de huid wanneer de kleuters met hun
net ontsmette handen gezicht en ogen aanraken.
Feedback: er wordt alcoholspray gebruikt omdat die snel opdroogt. Er zijn nog geen meldingen van prikkende
ogen of dermatologische problemen gemeld. Er moet alcohol in het desinfecterend product zitten zo niet gaat
dit aan zijn nut voorbij.
Nieuw lid: Karel heeft zich ook even voorgesteld (papa van Mia Jane de witte klas en is de man van Juf Lara).
Hartelijk welkom in ons ouderraadteam.
Foto’s leden voor de website van de school: nakijken of de foto aan vernieuwing toe is van de oudere leden.
Zowel de oudere als nieuwe leden kiezen een leuke mooie foto uit om op de website te plaatsen. Kim
verzamelt alle foto’s en bezorgt deze aan meester Stijn. Een groepsfoto zal voor later zijn als we terug allemaal
samen mogen zijn.
E-mailadressen van alle leden werden aangepast in het ouderraad emailadres . Hier wordt ook Karel nog aan
toegevoegd zodat alles in orde staat.
Volgende vergaderingen gaan door op:
28 januari 2021, 9 maart 2021, 27 mei 2021 om 20u.

