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AGENDAPUNTEN
1. Goedkeuring verslag vorige ouderraad
➔ Hans zal dit verslag (van 28/10/2020) nog uploaden
2. Nieuws uit de werkgroepen.
•

Wandelzoektocht:
• Wandeling is uitgestippeld, wordt gewandeld door leden werkgroep en
vragen worden opgesteld. Doel blijft deze tegen de herfstvakantie af te
hebben.
• Praktisch: kopiëren, verkopen en inleveren van de boekjes kan via het
secretariaat van de school verlopen. Prijs: €5 per boekje / deelname
• We zouden graag prijzen kunnen uitreiken aan 3 winnaars
• Volgende bijeenkomst: 26 januari, online

•

Verkeer:
• Geen vergadering geweest
• Enkele puntjes zijn besproken op de personeelsvergadering van september:
er is een oversteekoefening geweest op 23 september, fluovestjes of hoezen zijn verplicht deel van het uniform tussen de herfst- en
krokusvakantie, zo is het opgenomen in het schoolreglement. Ook de
toezichthouders aan de school dragen een fluo vest.

• De fluohoezen zijn een succes. Ze zijn ook genaamtekend zodat er zeer
weinig verloren geraken.
• Fluo vestjes (met en zonder logo school) zijn te koop aan het secretariaat
(ieder lid van de ouderraad kan er gratis halen)
• De school behaalde een gouden medaille voor de verkeerswerking, dit heeft
te maken met de participatie door ouders en het werken rond verkeer in de
klassen.
• Zone 30-bord aan de school werkt intussen.
•

Leespromotie
• Voorleesweek: met de filmpjes van de ouders was een succes. Zo konden
ouders die normaal niet kunnen deelnemen omdat ze werken, ook eens
meedoen. Minpunt: in de kleuterklassen is er geen digitaal bord, met alle
kleuters kijken naar het kleine scherm van de laptop is niet ideaal. Volgend
jaar zouden we dit concept willen combineren met live voorlezen, kleuters
zouden dan even naar een klas van de lagere school kunnen tijdens het
turnuur van de betreffende klas.
• Poëzieweek: vanaf januari.
•

Lagere school: opgedeeld in 1-2-3 en 4-5-6. Iedere juf kiest een
gedicht en maakt hier iets creatiefs rond. Dat wordt gefilmd /
gefotografeerd, online gezet en een QR-code wordt gemaakt naar
iedere link. De kinderen gaan met tablets rond en scannen aan
iedere klasdeur de link, luisteren of kijken naar het gedicht. Uit elk
gedicht wordt een woord gehaald, daarmee maken de leerlingen een
zin.

•

Kleuters: wolkje met kokers onder, in iedere koker zit een gedicht,
dagelijks wordt een gedicht gekozen dat wordt voorgelezen door de
juf. De juf kiest zelf of ze per gedicht een creatieve klasactiviteit wil
organiseren.

• Boekenbeurs: gaat niet door. Hopelijk volgend schooljaar speciale feesteditie
voor de 25ste beurs. Een online verkoop is praktisch niet haalbaar.
•

Speelplaats:
• Kleuterspeelplaats wordt samen met verbouwingen aangepakt: er komen
luifels, boompjes, bankjes. Deze werken zouden starten rond Pasen.
• Tegen september zouden de containerklassen weg kunnen, want dan zijn de
nieuwe klassen af. Vooraan komt er dan een nieuwe, avontuurlijke
speelzone. Hiervoor krijgt de school hulp van MOS en eco-scholen. Dit
dossier moet ingediend worden voor 1 mei zodat er ook subsidies verkregen

kunnen worden. De volgende vergadering hierover is gepland op 5 februari,
het wordt ook verder besproken op de personeelsvergadering van april. Het
doel is om een klimaatrobuuste school te worden.
• Oproep om terug een echte werkgroep speelplaats op te richten. Deze kan
dan helpen bij de uitwerking, maar zeker ook bij de praktische kant:
schuppen, speelplaats aanleggen, …
• Wat met de speeltegels die nu op de speelplaats liggen? Een deel blijft
liggen, de rest wordt gerecupereerd en hergebruikt op een ander deel van de
speelplaats.
•

Quiz: nog geen definitieve beslissing, wordt nog nagedacht over de mogelijkheden.
Het is ook nog niet zeker of het zal doorgaan.
• Ideeën: online quiz met live presentatie en google documenten om in te
vullen. Verkoop van manden met versnaperingen voor tijdens deze quiz.
• Juf Tineke heeft misschien nog tips voor de werkgroep via de quizzen die
worden georganiseerd door verenigingen waarbij zij betrokken is.

•

Schoolfeest: Werkgroep komt 21/01 bijeen.
• Het doel is om zeker iets te doen, maar het zal zeker niet zoals anders zijn. Er
wordt heel actief gezocht naar een alternatief, zeker voor de leerlingen.

3. Nieuws uit de school
•

Bouwwerken:
o

Renovatie 4B en 5A start vrijdag 15 januari.

o

Verdieping op nieuwbouw: zou starten in maart – april.

o

September ’21 kunnen de kleuterklassen in de nieuwbouw in gebruik
genomen worden. De eerste verdieping hier bovenop is dan hopelijk ook in
orde.

o

De containerklassen kunnen dan weggehaald worden.

•

Na de verbouwingen is er plaats voor 32 extra kleuters, 8 per jaar. Er komen 4
klassen voor de oudste kleuters. Indien nodig en indien haalbaar komen er ook 4
klassen voor de jongste kleuters.

•

Promo-filmpjes van de leerkrachten en de ouders zijn zeer goed. Hebben een
zichtbaar en positief effect. Heel veel dank dus aan allen die hieraan meewerkten.

4. Varia:
•

Kleuters hebben geen kaftjes meer in hun boekentas. De meeste belangrijke info
komt immers via mail of Klasbord. Doordat er geen briefjes meer worden

meegegeven, hebben sommige ouders (ook ouders die digitaal eerder sterk zijn)
belangrijke info gemist. Hierdoor wordt de vraag gesteld of er nog andere
mogelijkheden zijn.
• Inzetten op digitale communicatie is een bewuste keuze van de school. De
juffen merken ook dat een grote meerderheid van de ouders Klasbord volgt.
Bij enkele ouders, waarbij het echt niet lukt, wordt er soms een extra briefje
meegegeven. De juffen doen heel erg hun best om ouders te helpen met
Klasbord, aan de poort worden ouders hier meermaals mee geholpen en
ouders worden hier ook persoonlijk over aangesproken. Met de leerkrachten
communiceren, kan dan ook gemakkelijk via Klasbord of e-mail.
• Er is beslist geen plastic kaftjes meer aan te kopen voor de kleuters. Dit om
kosten en het milieu te sparen. Er zijn immers nog maar heel weinig briefjes
die op papier worden meegegeven. Sommige brieven (zoals rekeningen)
worden nog wel op papier meegegeven, vaak in het hand van de kleuters,
zodat ouders dit niet missen in de boekentas of deze brieven niet nat
worden door lekkende drinkbussen. Er is het kleine gevaar dat een kleuter
deze brief loslaat en zo verliest, maar normaal gesproken nemen de ouders
deze meteen aan.
• Af en toe kleeft een kleuterjuf een briefje met belangrijke (privé-)informatie
op de brooddoos van een kleuters, ouders mogen ook op deze manier
informatie aan de juf bezorgen.
•

Er zijn intussen opnieuw 2 nieuwsbrieven / krantjes uitgestuurd, deze worden zeer
positief onthaald. Dit zullen de ouders niet iedere maand krijgen, maar wel op
regelmatige basis, zodat de belangrijkste informatie op deze manier bezorgd kan
worden. Ook de e-mail van de directeur met specifieke belangrijke informatie, wordt
zeer goed bevonden.

•

De kleuters van de Uiltjes en Snoopy’s worden sinds deze week gebracht en gehaald
aan het kleine groene poortje naast de gewone inkom. Daar is weinig plaats, het is
daar erg druk. Bovendien doen nog niet alle ouders het zo, wat verwarrend is voor
ouders en kleuters. Dit is even een lastige overgangsperiode voor iedereen, omdat er
maandag 18/01/2021 een werfzone zal ingericht worden voor de verbouwingen van
4B en 5A tussen de stenen trap en de containerklassen. Het zal dus fysiek niet meer
mogelijk of te gevaarlijk zijn om vanaf de ‘gewone’ groene poort naar de
containerklassen te gaan. Vanaf maandag wordt het dus hopelijk helemaal duidelijk
voor ouders en kleuters langs waar het afzetten en halen verloopt. Verbouwingen
zorgen altijd en overal voor aanpassingen en lastigere situaties, dat is hier helaas ook
even het geval. De school hoopt zelf snel duidelijkheid te hebben en geeft deze info
dan nadien meteen door aan de ouders.

•

De benaming ‘groen poortje’ wordt als verwarrend aanzien, aangezien er meerdere
groene poorten zijn. Ouders weten op basis van deze benaming niet waar ze
verwacht worden.

•

De school is goed terug gestart na de kerstvakantie.

•

Nathalie heeft nog springdieren te geef voor de kleuters.

•

Corona-update: ieder geval van mogelijke besmetting wordt besproken met het CLB,
zij beslissen welk kind welke brief moet meekrijgen en wat er verder moet gebeuren.
Na de vakantie zijn er nog geen brieven meegegeven, dat kan uiteraard snel
veranderen. Het is als ouder schrikken als je zo’n brief van een risicocontact
ontvangt. Het is soms wat vaag hoe groot het gevaar is en wat je moet doen. Dit zijn
echter standaard brieven, daar mag en kan de school ook niets aan veranderen.
Paniek is niet nodig na het ontvangen van dergelijke brief.

•

Zeeklassen zesde leerjaar: voorlopig niet duidelijk of deze zullen kunnen doorgaan.
Hierin volgt de school de aanbevelingen van de overheid 100%.

•

Fietspad vlak naast parkeerplaatsen zorgt voor gevaarlijke situaties als autodeuren
wild worden opengezwaaid op het moment dat er fietsers voorbij komen. Zeker
jonge kinderen zijn zich hier niet bewust van de gevaren. De vraag is of de school
hierrond kan sensibiliseren. De toezichthouders van de school spreken mensen aan
als ze getuige zijn van onveilig gedrag. De vraag van de school naar de ouders toe is
om elkaar ook vriendelijk aan te spreken in zulke gevallen.

•

Volgende ouderraad: woensdag 3 maart 2021, 20u.

