Verslag vergadering OR – 9 September 2021
Gevolgd door: Nele DM (directie), Kim, Wendy, Steffi DR, Steffi M, Robin, Ellen, Phillipe.
Afwezig: An, Marijke, Karel, Vanessa, Eline.
Agendapunten:
• Goedkeuring vorig verslag (27/05/2021)
• Opnemen mandaten: secretaris en penningmeester en voorzitter
• Huishoudelijk reglement
• Covid-19 maatregelen
• Evaluatie “Schoolfeest”
• Evaluatie “OR speurtocht”
• Evaluatie “Afscheid 6e leerjaar”
• Maandelijkse bijdrage OR nieuwsbrief
• Investering
• Evaluatie infobundel
• Schoolraad (vragen , items)
• Nieuwe ouderraadleden
• Werkgroepen: trekkers en deelnemers voor :
• Dag van de leerkracht
• Oudercafé
• Teambuilding
• Eerste Communie (turnzakjes)
• Voetjes/Handjes
• Afscheid 6e leerjaar
• Eetfestijn (of alternatief)
• Activiteitenkalender
• Planningen vergaderingen
• Varia: Troopers, uitstapjes,…

Verslag
Vorig verslag : goedgekeurd
Opnemen mandaten secretaris en penningmeester en voorzitter:
• Voorzitterschap blijft voor Kim, Penningmeester is voor Steffie DR, Secretaris is voor Wendy.
Huishoudelijk regelement:
• Ons huishoudelijk regelement werd niet aangepast.. Iedereen dient het huishoudelijk regelement te
ondertekenen als lid van de ouderraad.
Covid-19 maatregelen:
• Er is niet zoveel veranderd. Handen ontsmetten tijdens de dag is wel wat verminderd, bij het binnenkomen op
school en in de klas blijft nog en bij toiletgebruik.
• Verschillende ingangen blijven nog even aan gehouden, om de ouders zo goed mogelijk te verspreiden.
Voorheen werd er enkel handen ontsmet en toezicht geplaatst aan de ingangen via de Wolvenstraat. Er wordt
ook bekeken of de aangekochte ontsmettingszuil aan hek 4 (zijde Beekstraat) kan worden geplaatst in de
ochtend.
• Er wordt meer verlucht in de klassen.
• Mondmaskers worden enkel nog door personeel gebruikt, de kinderen van 5 en 6 hoeven dit niet meer te
dragen in de klaslokalen.
• Warme maaltijd is terug opgestart per klasbubbel aan een tafel in de refter. Wie boterhammen eet blijft in de
klas, tenzij je kind soep neemt bij de boterhammen dan zitten ze ook in de refter aan de tafel van de klas.

•

Ophalen van kinderen in opvang blijft behouden zoals vorig schooljaar: 1 ouder per kind, met bel je aanmelden
en vragen of je mag binnenkomen ifv het aantal ouders die reeds binnen zijn.

Evaluatie “Schoolfeest”:
• We hadden heel veel geluk met weer. Het alternatief schoolfeest was een mooie wandeltocht die op poten
werd gezet door de leerkrachten. Er moest gereserveerd worden en we waren aangenaam verrast dat het
meteen vol zat. Met spijt in ons hart hebben we mensen moeten teleur stellen dat ze niet meer konden
aansluiten. Er zat een limiet op het aantal personen wegens Covid-19 (max. Van 200 personen).
Het was heel leuk voor de mensen die mee deden. Momenteel is er nog geen zicht op wat dit heeft
opgebracht voor onze school.
• Er werd ook per klasbubbel een mooi dansje ingestudeerd en dit werd gefilmd. Achteraf werd alles verwerkt
en op stick gezet. Als ouder kon je deze stick aankopen. Hier hadden sommige ouders wat moeite mee wat de
kostprijs betreft. Daar er niet genoeg sticks voorradig waren, hebben ouders ook de kans gekregen om de link
met optredens van de kinderen aan te kopen. De stick/ link is eigenlijk een mooie herinnering die je wanneer
je maar wil kan terug bekijken.
Evaluatie “OR speurtocht”:
• Wij als ouderraad hadden ook nog een speurtocht op poten gezet voor de kinderen, daar een kinderfuif niet
mocht doorgaan omwille van de pandemie. We zijn heel tevreden dat we dit nog gedaan hebben voor al onze
kinderen. We vernamen dat zowel de kinderen als de leerkrachten het heel fijn vonden om onze speurtocht
met verschillende opdrachtjes te kunnen doen. We hadden ook op het einde een lekkere verrassing voorzien
voor iedereen. We hebben ook vele foto’s en zelfs in hoogst eigen persoon gezien dat iedereen zich goed
heeft geamuseerd. Het is jammer dat het 6e lrj deze activiteit niet heeft kunnen doen daar ze zelf veel werk
hadden met hun afscheid en reeds geplande activiteiten.
Evaluatie “Afscheid 6e leerjaar”:
• Voor het afscheid van het 6e leerjaar mocht er maar 1 ouder aanwezig zijn. Het weer heb je natuurlijk niet in
de hand waardoor het evenement niet buiten maar binnen in de refter/ turnzaal moest plaats vinden. Alles
werd gefilmd en gestreamd via facebook zodoende dat alle ouders en familieleden het evenement konden
volgen. De kwaliteit van geluid en video was heel goed. Ouders vonden het wel leuk. De kinderen hebben ook
een afscheidsbox gekregen.
Maandelijkse bijdrage OR nieuwsbrief:
• Wendy neemt dit terug op na een jaar van weinig activiteiten. Als er iets van activiteit gepland staat of als de
ouderraad een boodschap heeft, zal hier terug een bericht van worden gemaakt die wordt geplaatst op de
website en op de facebookpagina zal gepost worden.
Investering:
• Vorig jaar werd door de ouderraad 6000€ geïnvesteerd in de school. Dit jaar zullen we als ouderraad 1500€ à
2000€ investeren in het kader van digitalisering. Voor wat het precies zal gebruikt worden zullen we nog
mogen vernemen.
Evaluatie infobundel:
• Er dienen nog een aantal zaken gecorrigeerd te worden op de website zodoende het gelijkgesteld is aan wat er
in de papieren infobundel werd vermeld. Daar het geen verwarring zou kunnen oproepen. Stijn gaat hier tijd
voor maken om dit alles op punt te zetten. Hij gaat ook kijken wie er als ouder geen gebruik maakt van
Smartschool-account/ app en wie het wel gebruikt.
Schoolraad (vragen/items):
• Wendy en Steffi DR nemen deze post over van 2 oud-leden (Els Moonens en Els Vanloo). Kan Wendy en Steffi
DR eens een keer de vergadering niet volgen dan zullen ze vervangen worden door Kim en Robin.
• Nele bezorgt hen nog het verslag van vorig jaar. Pascal dient ons hieromtrent te briefen waar en wanneer dit
juist alles doorgaat.

Nieuwe ouderraadleden:
• Hulpcheques die ouders konden invullen zijn ze nog aan het verwerken , we horen het nog wel van Nele wat
hiervan het resultaat is.
• Zelf kunnen wij als ouderraad leden reclame maken voor onze groep. Spreek mensen aan die je kent en
waarvan je denkt dat ze hier graag zouden bijkomen.
• Katrien stapt uit de ouderraad wegens familiale redenen, maar als ze kan, wil ze ons nog steeds blijven helpen.
• Oud-leden hebben ons ook nog meegedeeld dat als we de hulp kunnen gebruiken, ze ons graag ondersteunen
met hun hulp. Geen verplichting voor hen uiteraard.
Werkgroepen: trekkers en deelnemers:
• Dag van de leerkracht: Steffi DR, Wendy en Ellen zijn de personen die hier aan werken. Indien hulp nodig is
dan wordt hier een mail voor gestuurd naar alle OR leden. Op 5 oktober zal het doorgaan en worden de
leerkrachten verrast door de ouderraad in naam van de kinderen.
• Oudercafé: Robin en Phillipe zullen dit voor hun rekening nemen. Als dit opnieuw kan doorgaan natuurlijk, dit
zullen we nog te horen krijgen want er staat nog niets op de planning momenteel. Hebben ze hulp nodig dan
zijn er wel veel helpende handen. Ze hoeven hier enkel een mail voor uit te sturen.
• Teambuilding: Steffi M neemt dit op haar om te organiseren , Kim en An zullen haar hier wat bij helpen.
• Kinderfuif: Kim neemt dit voor haar rekening . Roept iedereen op om te helpen zodat alles in goede orde kan
verlopen. Sponsors van vorig jaar zullen naar voor gebracht worden zonder geld te vragen. Nieuwe sponsors
mogen zeker aangesproken worden.
• Eerste communie (turnzakjes): bestellen van turnzakjes. Kim vraagt dit aan Marijke of zij deze post op zich
wenst te nemen. Er is wel nog geen datum gekend. Dit wordt verder nog besproken op volgende vergadering.
• Voetjes/handjes: We hebben een beschrijving verkregen van Els VL hoe alles verlopen is tot op heden. En hoe
het best verder verloopt. Dit is normaal op het einde en begin schooljaar maar nu zullen we enkele extra
keren nodig hebben om een inhaalbeweging te maken. Nu zijn het handjes i.p.v. voetjes. Dit gaat veel vlotter
voor zowel ons als de kindjes. Steffi DR en Dorien uit Kriebelteam, eventueel Steffi M. willen zich hier voor
inzetten.
• Afscheid 6e leerjaar: Is nog niets voor gekend . Kim volgt dit op via Nele. Als er weer iets mag gedaan worden in
samenwerking tussen school en ouderraad.
Eetfestijn (of alternatief):
• Dit gaat door op 23 en 24 oktober. Mening van de ouderraad wordt gevraagd: klassiek eetfestijn (het normaal
leven terug) of een alternatief. Momenteel worden er geen regels meer opgelegd zoals afstand houden of
aantal mensen of mondmaskers maar er is wel twijfel daar de school/ ouderraad geen verwarring wil brengen.
Wendy ging Nele verder info bezorgen aangaande hoe een eetfestijn verloopt op andere plekken. Alternatief
zoals een kaas en wijn box/ ontbijt box/tapas box worden voorgelegd. Een box aan huis geleverd of afgehaald
op school met hulp van onze ouderraad. Nele houdt ons verder op de hoogte.
Activiteitenkalender:
• 14/09: 5e leerjaar start met zwemmen
• 17/9 : strapdag
• 23/9 : individuele fotografie lager onderwijs (klas 1 tot en met klas 6)
• 24/9 : individuele fotografie kleuter onderwijs + gezamelijke foto voor broers/zussen
• 28/9 : Scholenveld loop UITGESTELD (waarschijnlijk naar de maand mei)
• 29/9 : breng je sportclub naar school (kinderen mogen in de outfit van hun favoriete sportclub komen)
• 5/10 : opening schoolbib + dag van de leerkracht
• 6/10 : pedagogische studiedag = geen school
• 18/10 : 1ste rapport lagere school

•

22/10 : Dag van de jeugdbeweging
• 23/10 en 24/10 : Eetfestijn
• 25/10 : Lokale verlofdag = geen school
• 28/10 : infoavond instappers (november, januari, februari)
• 1/11 tot en met 05/11 : Herfstvakantie = geen school
• 8/11 : Welkom nieuwe peuters
• 9/11 : Kriebelteam (volledige dag)
• 11/11 : Wapenstilstand = Geen school
• 12/11 : Sint op school
Planning vergaderingen:
• 23 nov 2021, 17 jan 2022, 17 maart 2022, 20 mei 2022
Varia:
• Trooper: Extra reclame maken en meer onder het jaar vernoemen via schoolberichten. Eventueel hier een
filmpje voor maken en doorsturen naar ouders . Nieuwsbrief rond maken. Momenteel zit de bijdrage op +/500€.
• Feedback communicatie via SS (Smartschool): Is hier commentaar rond of niet? Tot hiertoe nog geen
meldingen door ouders. Ziektes doorgeven of vragen stellen kan nu rechtstreeks naar leerkracht toe via SSmailing. Iedereen dient hier gebruik van te maken en niet meer via andere kanalen.
• Enquête veiligheid school: We hopen dat er toch wel iets positief uitkomt.
• Uitstapjes gepland: per klas mag in principe al, maar nog onder voorbehoud. Theater zal op school doorgaan. .
Activiteit per activiteit wordt dit bekeken.
Volgende vergadering gaat door op:
23 november om 20u.

