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AGENDA 
 

Agenda 1e Vergadering Ouderraad 

Dinsdag 11/09/2020 

Van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

 

Aanwezig Verontschuldigd Afwezig 

21 5 7 

 

 

a. Verwelkoming 

 

b. Time –keeper  

 

c. Goedkeuring vorig verslag :  

 

planningsvergadering van juni 2020: ok 

 

 

d. Voorstelling aanwezige leden + Stand van zaken  

Nieuwe leden Ouderraad : We hebben 10 mensen die zich aangemeld hebben om deel uit 

te maken van de Ouderraad. Ook formulieren voor helpende handen zijn binnengekomen:  

Iedereen stelt zich voor. 

 

e. Woord van de directeur 

 

1. Klassen/leerlingenaantallen 

 

2. Nieuw personeel 

 

3. Methodes 

Prioriteitenplan (zie vorig jaar voorgesteld) 

Nieuwe godsdienstmethode 

+ inzetten op de digitalisering van het onderwijs 

+ zill 

+ volgende jaar nieuwe WO methode 

+ zorgbreed werken: lijn doortrekken 

+ niveaugroepen voor 6eleerjaar voor wiskunde 

 

4. Opvolging bouwdossiers 

 

5. Eerste Communie 

Communicatie naar de ouders van het 2e leerjaar: nieuwe datum zaterdag 10/10 

15 uur in collegekapel => pater Rik zal de mis voorleiden. 

Bubbel van 6 aanwezig zijn (broers en zussen inbegrepen) 

Fotograaf zal aanwezig zijn + de cameraman 
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6. Coronamaatregelen/afstandsonderwijs 
 

Voorbereiding achter de schermen, wel leerlingen in quarantaine 

Verticale lijn binnen dit afstandsonderwijs worden bewaakt 

 

Voor leerlingen in quarantaine: 

Leerkracht: elke vrijdagavond: planning met essentiële leerstof : zorgjuf volgt dit op 

Leerkracht zet documenten online, juf Fiona zorgt voor teamsplanning om info en 

feedback 

+ foto’s nemen en opladen in de chat om feedback op te geven 

+ juf Sanne en Maud: bieden ouderondersteuning 

 

Algemeen: 

Alle leerlingen leren in teams werken 

volledige klassen: instructiefilmpjes 

1 medium gekozen, namelijk Teams: stappenplan maken wat de bedoeling is 

Via de chat : 1 op 1 communiceren met de leerlingen + andere kinderen zullen die 

werkblaadjes niet te zien te krijgen. Teams gemakkelijk op tablet of GSM voor de ouders 

en de leerlingen thuis. 

 

f. Woord van de leerkrachten 

 

g. Lopende activiteiten :  

a) Schoolkalender: bij de drukker +bestelformulieren vandaag meegegeven 

b) WhatsApp- groepen: alle klassen zijn actief en de meeste groepen zijn ook in 

discussie. De voorstelling van de klasverantwoordelijken 

c) Schoolstraat Van start gegaan maar weinig vrijwilligers 

Vanuit de school? Vanuit de ouderraad eventueel kandidaten  

Vraag: concrete info over de schoolstraat meegeven: ook naar rekrutering toe: 

mensen moeten beter weten wat het inhoudt om hier aan mee te werken. 

Bijkomende hulp gevraagd 

+ website / focus / mailen / => vanuit de school ook oproep verzorgen 

 effect of betekenis van het Woonerf= meer signalisatie, politie zeer aanwezig  

 tot nu toe. In woonerf 20km/uur  

Nieuwe fietsenstalling helpt ook 

 

 

h. Mission Statement  

Het document dat werd opgesteld door de leden van het bestuur van de Ouderraad 

zit in draft in bijlage bij deze agenda. 

 

i. Financiën en Financieel plan  

Het financieel plan zit in bijlage van de agenda. 

Richting geven aan enkele zaken: 

- Inkomsten en uitgaven stabieler maken 

- Reserves opbouwen voor moeilijke tijden 

- Structurele sponsors: oud-leerlingen aanspreken of aanschrijven – ouders van 

onze leerlingen 
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Extra inzetten op de kwis: hoe zal dit coronagewijs lukken? 

Krokustafel en aperitiefconcert: afhankelijk van de situatie  

Telkens in samenspraak: van beide partijen (school en ouderraad) van groot belang  

 

Contactgegevens van de ouders: telkens via de school vragen. 

 

 

j. Actiepunten voor het gehele schooljaar 

• Herwerken Huishoudelijk Reglement 

Er zitten een aantal onlogische elementen in. De bedoeling is het huidige 

huishoudelijk reglement kritisch te bekijken, naast andere huishoudelijke 

reglementen van andere ouderraden te leggen en tot een eenvoudige, logische 

versie te komen. 

Timing : tegen de vergadering van december - januari klaar.  

• Opstarten werkgroep diversiteit 

Deze werd vorig jaar al aangekondigd. Corona heeft deze wat vertraging doen 

oplopen. Dit jaar gaan we hier zeker mee van start.  

• Verderzetten werkgroep mobiliteit 

Kruisbestuiving met de Ouderraden van de andere basisscholen Sint-

Jozefscollege 

• Opvolging Corona vanuit de ouderraad 

 
 

k. Klasvertegenwoordigers  

 

l. Planning eerstvolgende activiteiten  

Telkens eerst de uitdrukkelijke toelating vragen aan de school 

• 6 oktober : dag van de leerkracht: hoe organiseren? 

10 oktober : receptie 1ste Communie: hoe organiseren? 

23 oktober missiemarkt: Kan dit doorgaan zoals vorig jaar? 

9 november : Sint: Snoepzakjes regelen 

 
 

m. Beslissing andere activiteiten  

• Ouderraadquiz: 

Het voorstel deze te plaatsen na de bosklassen om de kans te vergroten dat deze 

kan doorgaan. 

Eind april / begin mei => suggestie vanuit de directie die we zelf ook al hadden 

meegenomen: we hebben een grotere locatie nodig. 

Welke zalen zouden kunnen: gewone refter of kwartenrefter + ook wel rekening 

houden met de akoestiek 

 

• Fruitverkoop : Doen we dit opnieuw? 

andere activiteit : ideeën of suggesties? 
Nogmaals de oproep: tegen de volgende vergadering ideeën naar verkopen of activiteiten 
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n. Bemerkingen ouders 

 Samenscholingen aan de schoolpoort 

Meerdere klasvertegenwoordigers en/of leden van de ouderraad werden aangesproken 

over de samenscholing die er momenteel optreedt aan de schoolpoort bij het ophalen 

van de kinderen. 

Alle ouders, die ons contacteerden, uitten hun bezorgdheid hierover en vragen de school 

hier maatregelen te nemen want vinden deze situatie helemaal niet veilig met betrekking 

tot Corona. 

 

Reacties: 

1. Wijkagent werd aangesproken: mondmaskers niet meer verplicht 

Bij ophalen en afzetten van leerlingen: leerkrachten mondmasker dragen  

Ondersteuning van de ouderraad 

(Wijkagent had zelf zijn mondmasker niet op tijdens de schoolstraat) 

2. Waarom circulatieplan van vorig jaar niet meer van toepassing?  

 Omwille van nieuwe richtlijnen 

3. Eventueel meer gespreid maar dan probleem broers en zussen? Niet evident voor de 

ouders 

4. Wat met ingang aan het secretariaat? Mag die in-en uitgang gebruikt worden? Om 

16u en 12u komen daar ook wel mensen binnen en buiten om leerlingen op te halen. 

De bedoeling is dat iedereen langs de volderstraat komt 

! Er moeten initiatieven genomen worden om de ouders op te roepen mondmasker aan te 

doen. 

 

 

 Gebruik TV tijdens de middagpauzes in de klas 

Verscheidene ouders hebben meerdere leden van de ouderraad aangesproken op het 

bekijken van TV-programma’s (Karrewiet bijvoorbeeld) terwijl de kinderen zitten te 

eten. Probleem met de combinatie eten en kijken: geen smaak en minder knabbelen 

Zij vinden dit niet aangewezen om TV te kijken terwijl ze eten.  

Kan hier een oplossing voor gezocht worden? 

Uiteraard zijn er ook ouders die er geen problemen mee hebben.  

Reactie: 

Een half uur in de klas, lang genoeg. Leerkrachten bewaken dit wel natuurlijk. 

Leerkrachten moeten dan ook eten.  

Van beide kanten: schermtijd ook ’s avonds bewaken door de ouders 

 

 

o. Mededelingen 

 Vergaderingen Ouderraad:  

• vrijdag 11/9 (online) 

• donderdag 8/10 (online) 

• maandag 9/11 (fysiek op de school met de nodige maatregelen want de snoepzakjes 

moeten gevuld worden) 

• woensdag 9/12 
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• maandag 25/1 

• donderdag 11/3 

• dinsdag 20/4 

• maandag 10/5 

• dinsdag 8/6 = planningsvergadering 

+ controle van de emailadressen 

 Studietoezicht  

Momenteel zijn er geen kandidaten (buiten 1 iemand die het nog niet weet omwille van 

veranderend uurrooster op het werk). Waarschijnlijk gaan we deze ondersteuning aan 

de school moeten stoppen. 

 

 

 Website Ouderraad 

Onze huidige website is niet het meest makkelijk om te vinden.  

Via de website van de school een tabblad ouderraad? Via een banner, en ook de link via 

de site van de school 

 

 Vergadermethodiek  

1 week voor de vergadering zal de secretaris een mail maken om agendapunten op te 

vragen. Iedereen die een punt op de agenda wil zetten, werkt dit uit en bezorgt het dan 

aan de secretaris. Je geeft dus het punt geef je ook een beschrijving, korte uitleg. De 

secretaris bundelt deze punten en stelt de agenda samen. De agenda wordt ongeveer 5 

dagen voor de vergadering doorgestuurd naar iedereen. 

 
 

p. Ronde tafel  
 

Warme maaltijden op school? Zolang corona heerst, kan de keuken niet opengaan in het 

secundair. Lagere school is afhankelijk van het secundair. 

 


