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VERSLAG 

1. Nieuws uit de school 
 
Terugkeer kleuters is vlot verlopen: 
- Wachtrijen vielen mee 
- Doorstroom verliep ook redelijk vlot, alleen soms wat vertraging bij klasje juf Lynn > ouders 

spreken juf best niet meteen aan, maar bij voorkeur via mail of telefoon, of even wachten tot 
iedereen weg is. Signaleren aan betrokken leerkrachten.  

- Vrij veel kleuters aanwezig, kinderen zelf zijn enthousiast 
- Apart spelen blijft moeilijk  
- Slaapklasje kan nog niet, omdat bubbels dan door elkaar gehaald worden 
- Deze regeling geldt tot einde schooljaar 

 
 

Lagere school: 
- 1, 2 en 6 zijn al gestart, loopt vlot 
- Maandag 8 juni: start 3 + 5  
- Donderdag 12 juni: start 4 
- Blokken van 2 dagen, afwisselend woensdag 
- Ouders worden aangemoedigd hun kinderen zeker te sturen 
- Vraag van Hélène: hoe zal ‘crowd control’ verlopen als alle leerlingen terug komen? > poortje 

is soort trechter om niet teveel mensen tegelijk te laten doorstromen; lagere school start op 
verschillende tijdstippen, verschillende in- en uitgangen worden gebruikt 

- ouders blijven vaak napraten aan schoolpoort > warme oproep om dat niet te doen vlak voor 
de poort, want dan kan afstand niet bewaard worden voor ouders die kinderen komen 
brengen 

 
Algemeen: 
- nog geen duidelijkheid over proclamaties, oudercontacten > tegen einde volgende week 

komt daarover meer nieuws 
- ouderraad biedt hulp aan bij organisatie van deze momenten 

 
 



Status bouwwerken 
- samenwerking met aannemer en architect verloopt nog steeds goed, is wel heel druk: 

wekelijkse werfvergadering vnl voor bouw extra verdieping. Eerst gelijkvloers afwerken, 
daarna 1ste verdieping, mogelijk door andere aannemer > einde voorzien eind 2021 

- renovatie zolderklasjes zal snel starten: 10 kandidaat-aannemers; finale keuze moet nog 
gemaakt worden 

 
Nieuw uurrooster vanaf volgend schooljaar: 
- kinderen afhalen tussen 15 en 15.15 uur 
- nabewaking wordt betalend vanaf 15.45 uur  
- naschoolse activiteiten: 

o 15.15 start eerste sessie naschoolse activiteit (jongere kinderen) 
o 16.15 start tweede sessie naschoolse activiteit (oudere kinderen) - kunnen daarvoor 

nog naar huiswerkklas 
- huiswerkklas vanaf 15.30  

 

2. Nieuws uit de ouderraad 
 

Vacatures volgend schooljaar 
- Inge wil graag lid worden van de schoolraad, mogelijk is deelname aan ouderraad niet 

meer haalbaar ifv werkrooster 
- Hélène wil graag penningmeester worden, als Kris haar nog een jaar kan begeleiden 
- kandidaten secretaris?  

 
Wie doet volgend schooljaar nog mee? 
- Micheline en An stoppen, want kinderen studeren af 
- Cindy stopt ook volgend jaar als actief lid, maar wil nog helpen 
- Kris blijft wel actief lid, maar zal taak van penningmeester doorgeven 
- afsluitende BBQ zal niet kunnen plaatsvinden, idee om die pas in augustus/september te 

doen > Cindy maakt Doodle 
 
Financiën 
- financiële gevolgen van niet doorgaan schoolfeest: normaal halen we dan zo’n 7 000 euro op; 

gelukkig is er nog een buffer van zo’n 11 000 euro 
- extra zaken zoals ontbijt- of wijnverkoop kunnen ook veel winst opbrengen, maar zijn erg 

arbeidsintensief en niet prioritair in deze periode  
 

Varia 
- vanuit leerkrachten en directie: dankjewel voor de goede samenwerking met ouderraad 
- kunnen Hoppaz-kampen in grote vakantie plaatsvinden? > vandaag beslissing van 

veiligheidsraad, er wordt binnenkort over gecommuniceerd 
- Hélène heeft extra lid ouderraad gevonden!  
- positieve feedback van ouders op videocalls vanuit directie, suggestie om dit te blijven doen 

bij belangrijke mededelingen vanuit school > heeft meer impact dan brief 
- meeste kinderen heel blij dat ze terug naar school mochten 
- complimenten aan schoolteam voor inspanningen van afgelopen weken 
- memorabel schooljaar, volgend jaar extra groot schoolfeest 
- dankjewel van iedereen voor iedereen ☺ 
  

 
 


