
 
Donderdag 19/11/2020 

Aanwezig (via Teams) 

Ouderraad: Bart, David, Tilly, Elke, Lieven, Hanne, Ilse VDS, Ilse DJ, Jan, Tim, Marc, Maureen, Nele 

Leerkrachten en directie: juf Alicia, juf Kristel, juf Emilie, juf Inneke, juf Katrijn, Rik 

Goedkeuring & opmerkingen verslag vorige vergadering 

Sponsors moeten nog op Facebookpagina komen. Hanne brengt dit in orde. 

Nieuwsbrief ouderraad  

Eerste nieuwsbrief is verschenen, mooi initiatief. Nele volgt dit verder op, ideeën en content kunnen steeds 
aan haar doorgegeven worden. 

Zaken die alvast kunnen vermeld worden: 

- Aankoop anti-pestmateriaal 
- Picknicktafels 
- Huidige stand van zaken van de verbouwingen. 
- Coronamaatregelen: mondmasker, afstand bewaren, handen ontsmetten in de auto of bij 

thuiskomst na school. 
- Fietsenstalling: fietsen op slot! 

 

Foto’s 

Maureen stelt voor om online één plaats te voorzien waar we foto’s van evenementen kunnen droppen. Ze 
neemt contact op met Lieven hiervoor. 

Evenementen 2020-2021 

Afhaalfestijn & sponsoring – 25/10 
• Winst: 4000 euro (vorig jaar 7000 euro). Beduidend minder, maar gezien de omstandigheden een 

mooi resultaat. 
• Feedback: 

o Lekker eten. 
o Organisatie liep over het algemeen goed, positieve commentaar gekregen. 
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Sint 

• Kinderen kregen een zakje met snoep, chocolade en mandarijntje.  
• Sinttoneel: dit kon niet doorgaan maar werd blijkbaar al betaald. Schoolsecretariaat heeft 

terugbetaling gevraagd, maar dit laat op zich wachten. 
 

Kalender 

• Hanne plant samen met juffen/school. 

 

Kloosterquiz 
• Maureen stelt een online familiekerstquiz voor, gekoppeld aan kerstkoer (hapje & drankje om thuis 

te nuttigen) of een kerstzoektocht. Leerkrachten zouden filmpjes kunnen opnemen. Dit gebeurt 
blijkbaar al in derde graad en in kleuterklassen i.v.m. de muzocarrousel.  

• Andere ideeën zijn: 
o Wenskaarten tekenen en printen 
o Veilingen organiseren en kunstwerkjes verkopen 

• Klinkt als een leuk initiatief, dus Maureen, Nele en Ilse VDS starten een werkgroep op.  
 

Kerstkoer 

• Geannuleerd  
 

Koekjesverkoop  
• Briefjes moeten meegegeven worden voor kerstvakantie. 
• Normaal via crowdselling, dit verliep vlot met het eetfestijn. 

 

Grootouderfeest 

• Geannuleerd, er zou eventueel een filmpje worden gemaakt. 

 

Communie 

• Parochie heeft de data hiervoor al vastgelegd. 
• Over een receptie e.d. kan nog niets beslist worden. 

 

Schoolraad  

26/11: Nele & Ilse DJ bevestigen aanwezigheid (digitaal). 

Verbouwingen  

Sinds eind oktober ontving de school geen nieuws meer hieromtrent. Rik nam contact op met architect via 
Algemeen Directeur.  

Agion Subsidiëring zou zijn ingediend, stedenbouwkundig is het dossier normaal in orde. Naar 
verwachting komt dit weldra op agenda, waarna aanbesteding kan gebeuren en aannemers offertes 
kunnen dienen. Eind november zou er opnieuw worden samengezeten met architect. Qua timing tast de 
school verder in het duister. 
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COVID-19 

De ouderraad is benieuwd hoe de leerkrachten de huidige periode ervaren? 

• Directie is positief. Door het verlengen van de vakantie kreeg iedereen weer ademruimte en alle 
leerkrachten (behalve één) konden hervatten nadat er voor de vakantie enkele klassen en collega’s 
waren uitgevallen. 

• De directie herinnert er iedereen aan dat indien ouders/kinderen/leerkrachten een hoogrisicocontact 
hebben gehad of zelf ziek zijn dat dit steeds aan de school moet gemeld worden. De gegevens 
worden nadien doorgegeven aan het CLB die een contactracingfunctie hebben binnen de scholen.  

• De overgang van code ‘geel’ naar ‘oranje’ houdt voor de school beperkte wijzingen in. Het 
zwemmen is voorlopig wel afgeschaft. Warme maaltijden kunnen nog steeds doorgaan. Er is extra 
aandacht voor de organisatie nodig, maar de overgang ging soepel. 

 

Hoe ervaren de ouders de huidige situatie? 

• Alles lijkt normaal te lopen. Als ouder merk je niet veel van de veranderingen. 

Mededelingen directie & leerkrachten 

Pesten 

Juf Els heeft een e-mail gestuurd waarin ze signaleert dat er op de speelplaats vaak conflicten (met 
pestgedrag) zijn. De leerkrachten hebben overlegd en zouden graag materiaal aankopen om hier mee aan 
de slag te gaan. Het gaat o.a. om spelletjes  (waarbij ze zelf leren conflicten op te lossen) en een spandoek 
met een totaalbedrag van 414 euro. De ouderraad geeft zijn akkoord om dit aan te kopen. 

 

Juf Inneke stelt ook voor om leerlingen van L6 aan te stellen als ‘ruziepolitie’, er wordt ook bekeken of er 
geen aparte plek kan gecreëerd worden om ruzies uit te praten. 

 

Picknicktafels 

Vorige vergadering werd de aankoop van picknicktafels besproken. Er wordt verwezen naar de tafels die 
reeds in Immerzeel aanwezig zijn. Deze zijn licht en gemakkelijk verplaatsbaar. Juf Emilie signaleert wel 
dat deze tafels toch wel al gebruikssporen hebben. Ilse DJ neemt contact op met ouderraad Immerzeel om 
hun ideeën hierover eens horen.  

 

Aankoopprijs is ongeveer 700/750 euro. Het idee wordt geopperd om dit gespreid aan te kopen of dat we 
proberen om korting te verkrijgen.  

Tim stelt voor of we aan de sponsors niet willen vragen om een tafel aan te kopen. 

Juf Katrijn stelt dan weer voor of we de koekjesverkoop niet kunnen koppelen aan dit concreet doel.  

 

Automatische dispensers voor handdesinfectiegel  
De school kreeg een handgeldispenser. Er wordt benadrukt door de ouders dat toezicht hierop heel erg 
belangrijk blijft (gel in ogen). 

 
Vraag: wat gebeurt er met laatkomers/avondopvang? 

Laatkomers: Handen worden sowieso nog eens ontsmet bij binnenkomst in de klas. 
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Avondopvang: Er wordt gevraagd of de staander ’s avonds verplaats kan worden zodat hij ook gebruikt 
kan worden bij het verlaten van de school. 

De handen worden niet aan de schoolpoort ontsmet bij het verlaten van de school. Dit zou opstoppingen 
veroorzaken. Advies van de preventieadviseur (naar aanleiding van een  bezoek voor de herfstvakantie) is 
er wel nog niet. De handen worden wel ontsmet bij het verlaten van de klas, maar blijkbaar wordt dit wel 
nog vaak vergeten bij de opvangklas. Misschien kan de staander op deze momenten nuttig zijn. 

 

Bezoek preventieadviseur 

• De leraarskamer werd anders gerangschikt (mensen zitten nu in een grote kring i.p.v. in kleine 
eilandjes.) 

• Affichage was in orde. 
• Hygiëneplan is overal beschikbaar. 
• Er zijn genaamtekende plaatsen in de eetzaal. 

 

Fietsen & Veiligheid 

Er staan nog steeds ongebruikte fietsen in de fietsenstalling. Er wordt gevraagd of er niet een 
mail/Facebookoproep naar alle ouders kan worden gericht om de fietsen op te ruimen.  

Om achtergelaten fietsen sneller terug te brengen bij hun eigenaar wordt het idee van bordjes met naam 
kind + logo school nog eens geopperd.  

Er is ook een opmerking over de veiligheid. Blijkbaar opent de fietsenstalling om 6u30, maar gaat juf 
Micheline pas om 7u45 naar buiten. Tot dan is er geen toezicht. Het risico is beperkt, maar het is wel nuttig 
om de ouders er op te wijzen dat de fiets beter op slot kan. David stelt voor om een 
aansprakelijkheidsbordje te voorzien.  

Ook het bordje om de schoolpoort bovenaan te sluiten is verdwenen. Dit dient opnieuw opgehangen te 
worden. Er wordt weer gemeld dat de schoolpoort tijdens avondopvang niet volledig gesloten is. 

 

Mededelingen & vragen ouders  

/ 

 

Volgende vergadering  

21/01/2020 


