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 Kinderfuif Alternatief?
 Handjes kleuters
 Varia: Trooper,….

Verslag
Vorig verslag : goedgekeurd
Covid-19 maatregelen/status:
 Geen mondmaskers meer voor de kinderen vanaf 19/02/2022, leerkrachten dragen het wel nog.
 De basis handhygiëne en hoesthygiëne blijft onveranderd.
 Vaste plaats in de klas blijft behouden.
 Vermengen van klasgroepen proberen we zo veel mogelijk te vermijden.
 Ventileren van de klassen blijft behouden.
 Evenementen en andere buitenschoolse activiteiten buiten de schooluren mag terug (schoolfeest,
opendeurdagen,….) alles volgens de regels die gelden in de samenleving bij code oranje.
 Oudercontact mag terug fysiek doorgaan na krokusvakantie voor kleuters per klas.
 Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten maar niet aangewezen.
Schoolfeest:
 Op 18/06 zal het schoolfeest doorgaan.
We hopen allemaal op een traditioneel schoolfeest.
Stratenloop:
 30/04 zal er terug een stratenloop van de school uit georganiseerd worden. Iedereen kan zich inschrijven van
klein tot groot. Maar om alles in goede banen te laten verlopen wordt onze hulp gevraagd.
De school vraagt om toogbemanning, te helpen bij catering ouderraad, eventueel seingever indien er geen
leerkrachten genoeg zijn om dit te doen, zelf mee lopen kan ook uiteraard.
Start om 11u voor kleuter run , 11u30 kids run 600m, 13u30 kids run 1200m, 13u45 kids run 1800m, 14u30
3,5km en om 15u 7km en 10,5km.
 Sponsors zijn aangesproken op dat vlak komt alles wel goed, maar we worden gevraagd om gadgets bij
bedrijven te verzamelen om de zakjes te vullen voor de deelnemers.
Schoolraad 09/03:
 Telling feb. 2021 (kleuters 139, 207 lager) 6 leerlingen meer dan vorig jaar.
De school kan extra uren inzetten voor extra verzorg juffen bij de kleuters.
 Paasvakantie en Krokusvakantie zullen er nog 3 instappers bij komen. In januari waren er 16 instappertjes.
 De begroting ICT : digisprong : leerlingen van de 3e graad gaan een pc/laptop krijgen om tijdens het jaar te
gebruiken, alsook de leerkrachten (maar dat hebben de meeste al) . Het budget per pc/laptop zou 290€ zijn.
De aankoop zou via de scholengroep gaan.
 Meerjaren plan : afsluiting voor de nieuwbouw, mobiele stoelen (proefproject mobiele klas) gezien in Estland.
 In 2023 : nieuwe beglazing , vervanging waar nu nog enkele beglazing in zit.
 In 2024 : aanpassing kleuterspeelplaats en afdak.
 In 2025 : behandeling van de houten ramen + meubilair kleuters.










In 2026 : meubilair lager + asbest bestrijding
Varia: kleuterhuis kan met 3 jaar verlengd worden, onder voorbehoud zou op de weide van de geiten
eventueel klasruimte gecreëerd kunnen worden.
Extra studiedag volgend jaar met de scholengemeenschap (2,5 dagen zou het dan zijn waarvan 1 voor
scholengemeenschap)
Turnvloer: waterschade gaat via de verzekering kunnen geregeld worden. Het wordt erkent als ramp, maar
een expert moet nog langskomen om de oorzaak (specifieke locatie waar het water binnenkomt) te zoeken.
Er werd dit jaar een inbraakalarm geïnstalleerd.
Projecten: omgevingsboek gedigitaliseerd met +/- 8 à 9 opdrachten. Je kan dit terugvinden op de website
onder het mapje visie. Er worden stemopdrachten uitgevoerd in de schoolomgeving en er zullen nog nieuwe
elementen bijkomen.
Internationaal project (eind maart / begin april) in functie van het dynamisch meersporenbeleid, teamteaching
en digisprong. Hiervoor gaan een aantal leerkrachten naar Friesland om de werking in die school te bekijken
en te volgen om dit binnen onze school te kunnen verwerken en toe te passen.

Evalutatie pannenkoeken verkoop:
 De verkoop van dit jaar ligt in de lijn van vorig jaar. Administratief was het deze keer meer werk. Het uitdelen
was ook wat moeilijker omwille van veel kinderen in quarantaine. SB Molenveld was ook op hetzelfde moment
bezig met de verkoop van pannekoeken (1kg voor 6,5€ van Driessen).
Handjes kleuters:
 Het maken van de handjes mag terug doorgaan volgens de huidige maatregelen.
Kinderfuif: alternatief
 We zouden een kinderfuif kunnen geven en zien dit te plannen op 17/09/2022 bij de start van het nieuwe
schooljaar. En dit dan gekoppeld aan het thema van de school.
 Een alternatief zou eventueel een OR Wandeling kunnen zijn met als doel dit te koppelen aan het
omgevingsboek van de school.
Ouderterras in juni
 Zouden we zeker laten doorgaan bij oudercontact in juni.
Afscheid van 6e
 Het Afscheid van het 6e jaar zou terug kunnen doorgaan zoals vroeger maar meer info hieromtrent zal nog
volgen.
Varia:
 Trooper: met Kerst hebben we een post gepubliceerd, je zag toen dat de omzet op trooper omhoog ging maar
heel weinig. Het is nog niet genoeg gepromoot en daar zullen we nog meer werk van maken.
Via gsm gaat het niet al te goed, het werkt wel goed via computer. We gaan zeker nog eens reclame maken
voor de trooperbot en extra geheugesteuntjes.
 Afhaalmomenten voor de kleuters na school: blauwe klas vertrekt aan de veranda , oranje klas aan het
gebouw. Ze gaan 1 voor 1 naar de mama/papa of grootouders.

Volgende vergadering/opstart vergadering gaat door op:
21 april 2022 om 20u.

