Verslag vergadering OR – 28 januari 2021
Gevolgd door: Nele DM (directie), Kim, Wendy, Steffi DR, Karel, Philippe, Robin, An, Els M, Katrien, Elke.
Afwezig: Ellen, Eline, Els VL, Steffi M , Marijke , Vanessa.
Agendapunten:
 Goedkeuring vorig verslag
 Covid – 19 maatregelen/status
 Schoolraad: opvolging voor de volgende 4 jaar
 Agendapunten van de school
 Varia: Crowdselling vetplantjes online (Ellen), ...

Verslag
Vorig verslag : goedgekeurd
Covid-19 maatregelen/status:
Tot nu toe zijn er nog geen besmettingen op school vastgesteld. In een poging om dit zo te houden, heeft de school
sinds donderdag 28 januari extra preventieve maatregelen genomen.. Alsook van de regering uit zijn er nieuwe regels.
 Zo moet vanaf nu ieder kind een vaste plaats in de klas hebben (verplicht via overheid).
 Bij de kleuters wordt er niet met vast plaatsen gewerkt, bij hen wordt de klasbubbel binnen de gebouwen
aangehouden.
 Een afwezigheid leerkracht wordt binnen het team opgelost zodoende dat de maatregelen gerespecteerd
blijven (klasbubbels/klasplaatsen worden behouden).
 5e en 6e leerjaar wordt gevraagd een mondmasker te dragen tijdens de lesuren. Dit vanaf nu t.e.m. de
krokusvakantie. De school zal gedurende deze periode de mondmaskers dagelijks voorzien voor de kinderen.
Deze dienen ze dan terug te geven aan de school om weg te gooien dit i.v.m. de veiligheid. Wanneer ze het
niet dragen moeten ze het kunnen opbergen in een doosje of zakje (tijdens de speeltijden, het middagmaal).
Er werd de vraag gesteld of ze de mondmaskers niet kunnen houden tot thuis en dan weg te gooien. Normaal
gezien wordt dit niet gedaan, maar dit kan steeds om bepaalde reden door de ouder aan leerkracht of school
gevraagd worden (bv. als grootouder het kind komt ophalen zouden ze het kunnen aanhouden als ze de school
verlaten)
 Alle klas overschrijdende activiteiten/werkvormen worden stopgezet.
 Alle leerlingen zullen hun middagmaal nuttigen in eigen klas. Er wordt geen soep meer gegeven bij
boterhammen enkel nog bij de warme maaltijden in de refter.
 De voor- en naschoolse opvang: er wordt gevraagd om dit enkel te gebruiken als dat echt nodig is en niet
anders kan. Ook hier zullen kinderen van 5e en 6e leerjaar gevraagd worden een eigen mondmasker of dat van
de school te dragen.
 Hoe ervaren kinderen het?
Ze weten dat het voor hun veiligheid is en voor dat van anderen. Ze hebben maskers getest en er zijn
kindermaskers besteld.
Speciale aandacht/tijd voor de morele ondersteuning van de kinderen is er niet. Er wordt altijd aandacht
besteed aan het morele welzijn en dit geldt nog steeds. Het schoolteam is er zich van bewust dat op dit
moment meer kinderen het mentaal moeilijker kunnen hebben. Wanneer dit opgemerkt wordt, heeft de
leerkracht een individueel gesprek met de leerling en kunnen de ouders worden ingelicht.
Het is een zware periode voor iedereen zowel voor de volwassenen als kinderen.
Een speciale dank aan het schoolteam die in deze moeilijke tijd als flexibel en positief team samenwerkt!

Schoolraad:
Er moet worden gedacht aan opvolging van Els M en Els VL in de schoolraad. Zij zijn aan hun laatste jaar als lid van de
ouderraad begonnen. Wie zich kandidaat wil stellen mag het steeds doorgeven aan Kim (onze voorzitster).
Even kort samengevat wat het inhoud:
 In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders (ouderraad), van het personeel (school) en van de
lokale gemeenschap. De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar. Je volgt een 3 keer per schooljaar een
vergadering mee, waar alle agendapunten van scholen aan bod komen zoals bv. Leerlingenaantal/telling,
wijzigingen aan schoolreglement of studieaanbod, grote verbouwingen, het welzijns- en gezondheidsbeleid,
enz.
Agendapunten van de schoolraad:
 Telling van 1 februari van het leerlingenaantal (verschil met vorig en welke gevolgen dit kan hebben)
 Infrastructuur (terugblik /stand van zaken aangaande de nieuwbouw, vooruitblik van de plannen)
 Veiligheid en preventie (Covid-19 wordt hier ook besproken)
 Schoolreglement : verandering aangaande schoolrekening die zal worden doorgevoerd vanaf volgend jaar. Het
zou wettelijk gezien niet meer mogelijk zijn om de facturatie via de school te splitsen voor gescheiden ouders.
Varia:
 Crowdselling vetplantjes online : Mooi initiatief om inkomsten te genereren via online verkoop van
vetplantjes. Het is een gratis webshop die aangeboden wordt waarbij de plantjes aan de kostprijs van 12€
worden verkocht. Hierbij genereer je per verkocht plantje een winst van 4€. Ieder mag zijn mening hierover
geven via onze facebookgroep op de post die Ellen daar heeft gedeeld rond deze actie.
 Foto’s leden: Voor op de website van de school als er nog leden zijn die een foto van zichzelf moeten
doorgeven dat kan je die altijd via mail aan Kim bezorgen.
 Subsidie : Zal worden uitbetaald zonder het indienden van activiteitenverslagen. Dit bedrag is gebaseerd op
het werkingsjaar 2018 - 2019. Het bedrag dat zal uitbetaald worden zal hoger liggen dan toen doordat er nu
meer budget is. Hiermee wil de gemeente de verenigingen steunen.
 Begroting: moet nog worden gemaakt en zal de volgende vergadering besproken worden
 Communie: het vormsel wordt verplaatst naar volgend jaar. Voor de 1ste communie hebben ze nog geen datum
kunnen vastleggen zolang er niet meer zekerheid is of het kan/mag doorgaan. Concrete info zal nog moeten
volgen hieromtrent. Wat wel al geweten is dat het in Vlaams-Brabant reeds is doorgeschoven naar
September/Oktober.
Wat met het geschenkje voor het 1ste? Wachten of niet? Ook hier vragen we ieders mening over. Laat het
gerust weten aan Kim. Elke heeft hiervoor een draaiboek gemaakt en doorgegeven aan Kim. Zo kan ook
volgend jaar haar taak makkelijk overgenomen worden door iemand die zich geroepen voelt. Want ook zij
gaat haar laatste jaar in als lid van de ouderraad.
 Positieve boodschap (Het idee komt van An ): Om met iets naar buiten te komen om zowel leerlingen,
leerkrachten als ouders te belonen en te blijven motiveren voor alles wat ze al gedaan hebben om de school
en alles daarbuiten veilig te houden tijdens deze pandemie. Een positieve boodschap/een bedankje op een
spandoek aan de schoolpoort hangen en gelijktijdig verspreiden via de facebookpagina van de school. Katrien
wil hiervan de lay-out op zich nemen maar vraagt ook alle andere leden even naar quotes/mooie woorden te
zoeken voor deze boodschap. Je mag ze steeds naar haar doorsturen of via de facebookgroep doorgeven.
 Tips en tricks om deze tijden leuk door te komen: Zijn er leden met andere leuke ideetjes laat het gerust aan
iedereen weten. We maken er een mooie lay-out van om deze dan via school te verspreiden.
Volgende vergaderingen gaan door op:
9 maart 2021, 27 mei 2021 om 20u.

