
 

AGENDA 
 

NOTULEN Vergadering Ouderraad 

Maandag 25/1/2021 

Van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag :  

vergadering van 9 december 2020 OK 

 

2. Woord van de directeur: 

 

• Prioriteitenplan 

 

1) Zorgbreed werken:  

• voornamelijk in de kleuterschool; nog meer op punt stellen en een 

verticale lijn te trekken van de kleuterschool naar de lagere school 

door middel van: 

✓ begeleidingsplannen 

✓ klaszorgbesprekingen: zorgjuf in gesprek met de klasjuf om de 

algemene klaswerking te bespreken. Wat loopt goed? Waar 

moeten we bijsturen? 

✓ individuele leerlingbespreking 

Dit verloopt allemaal via de principes van ZILL 

• bedoeling: doortrekken naar de lagere school. We proefdraaien met 

bepaalde nieuwe documenten om dit nadien te evalueren, bij te 

sturen of borgen. Hopelijk biedt het digitale binnenkort meer 

mogelijkheden 

• 4 niveaugroepen in het zesde leerjaar voor wiskunde 

 Wellicht wordt dit volgend jaar doorgetrokken indien de nood op 

 leerlingenniveau hoog is. 

 

3) omgangsbeleid: Ferre en Fie 

• Gelinkt aan omgangsplan, pedagogisch project én ZILL 

• Elke maand een punt aanpassen aan ons leerplankader. 

 

4) ZILL 

• Zin in leren in leven, leerplankader 

• In alle lessen 

• Dit jaar:  nieuwe methode o.a. Godsdienst: Sterren aan de hemel 

 Veel inleeswerk voor de leerkrachten maar goede methode 

 

5) digitalisering onderwijs 

• Ingezet op Teams: Iedereen een account en emailadres (in een groep 

Aanwezig Verontschuldigd Afwezig 

20 6 4 



• Protocol afstandsonderwijs uitgeschreven: 

• quarantaine in gezin 

• Indien grootschalig probleem op school 

Er is steeds rekening gehouden met de feedback van leerlingen, leerkrachten 

en ouders! Bijv. feedback en opvolging en meer live lessen 

 

6)ROK 

• In het kader van de doorlichting.  

• Tevredenheidsonderzoeken in 3KK,  3e en 6e leerjaar 

• rekening houden met de feedback.  

• Rekening houden met desiderata van de leerkrachten 

•  inzetten op aanvangsbegeleiding: op school en op niveau van de 

scholengemeenschap 

 

7) Werkgroepenwerking vanuit de school 

 

8) Speelplaatswerking: 2 gerenoveerde speelplaatsen.  

a)Kleuterspeelplaats momenteel een probleem maar beterschap op komst  

op korte termijn (bijv. kunstgras). 

b) Materiaal en spel aanbieden: leerkrachten LO brengen spel van de 

maand aan. 

+ aanbieden van middagactiviteiten 

+meer aandacht op fietsvaardigheid: 1,2,3, + 3e kleuter 

 

• Leerlingenaantal 

1 februari: telling zoals alle andere jaren 

Op1 februari: 83 kleuters (broers en zussen hebben altijd voorrang dus meer 

dan vorig jaar) 

! sommige klassen grote aantallen 

322 leerlingen: Lagere school (31 minder dan vorig jaar) 

Belang! Lespakket voor volgend jaar zal berekend worden op dit aantal, dit 

zal zeker impact hebben op de organisatie van de school  

Normaal meer instroom in de hogere klassen maar dit is nu teruggevallen 

(grote vraag in de kleuters en 1e leerjaar) 

 Volgend jaar eventueel 3 eerste leerjaren. Om zo systematisch door te 

groeien naar de andere jaren 

 

• Vervangingen 

Knelpunt beroep 

2A: Shauni: van 1 februari tot einde schooljaar: juf Ashley vanaf 1 februari 

Komt ook morgen kennis maken 

 

3C: Juf Elise, juf Annelies komt terug na de krokus. Juf Elise naar 3B voor de 

continuïteit: even meelopen om de klas te leren kennen. Meneer de Bolle 

heeft een operatie gepland.  

 

1maart: meester Johan op pensioen: derde graad: zorg + stem voor de hele 

school: juf Ellen zal hem vervangen 

 

1 april: Meester Walter: pensioen: zorg tweede graad: juf Charlotte zal hem 

vervangen. (vanuit leerkrachtenplatform)  



 

Meeste nieuwe leerkrachten kennen de school 

 

Juf Shana: ook leerkrachtenplatform 

 

• Bouwdossiers 

 

• Inschrijvingsbeleid/ infomoment 

inschrijvingsbeleid: veel vraag naar peuterklas: inschrijvingsprocedure 

1 februari:  broers en zussen digitaal inschrijven: gelijk aan google Forms 

document  

8 maart: indicator en niet indicator 

Alles wordt opengesteld om 8:00 (+ welke gegevens nodig wordt op 

voorhand gecommuniceerd) 

Meer info op de website 

Gezien corona: geen onthaal op de school zelf => 2 Webinars om kennis te 

maken met de school: zoveel mogelijk de website voorstellen om een breed 

beeld te hebben van de school 

Met een drone een filmpje maken om de school voor te stellen (gebouwen) 

 

• Pedagogische studiedag 24/02/2021 

Rond godsdienst is verschoven  

Vorige studiedagen: nieuwe methode WO  

 Huidige WO-methode verdwijnt 

 Nieuw leerplankader 

 Onze school maakt veel uitstappen en wil deze uitstappen zeer graag 

behouden/uitbreiden om de doelen te bereiken 

 Leerplan als kader gebruikt 

 Horizontale en verticale lijn (inhouden en doelen zijn afgevinkt) 

 Gezocht in verschillende methodes/ eigen materiaal 

 

24/2 wordt er gewerkt rond ROK en zorg 

Tussen krokus en Pasen: een coachende doorlichting rond thema 

onderwijskwaliteit: bijsturen en borgen 

 

• Eerste communie/ Vormsel 

Veel vragen hierover 

3 scenario’s:  

- doorgaan op 9/5 St Martinuskerk 

- eerste communie opnieuw in de collegekapel (met Pater Rik) 

- beslissing van hoger hand => uitstellen 

- Opnieuw 22 communicanten 

 

- Vormsel zal wellicht  uitgesteld worden (bericht van de Deken) 

 

• Sneeuwschool/bosklassen 

Sneeuwklassen: afgelast: zoeken naar datum voor volgend jaar 

Bosklas zal normaal doorgaan 

Wat indien opnieuw uitgesteld: voor de lln nu in 4e dan in het 5e? 

Wanneer definitief nieuws in functie van het tovenaarsspel? 



Wellicht voor de paasvakantie: duidelijkheid over de kleurcodes. Indien code 

oranje blijft: geen tovenaarsspel 

 

• Tweedehandsverkoop:  

Briefje meegeven aan de kinderen van het tweede leerjaar: wat wil je 

verkopen: maat en prijs vragen en een map maken op Facebook om daar te 

kijken wat er mogelijk  is. 

Toch bemerking: Blijkbaar al veel kleren gekocht: dus navraag doen in het 

eerste leerjaar of er belangstelling is. 

 

• Krokustafel: 

Kan niet doorgaan 

Wel later op het jaar een afhaalfestijn organiseren verplicht met een traiteur 

en een toestemming aan de stad vragen. De kok van de humaniora is ook 

traiteur om samen een afhaaleetfestijn te voorzien. 

Wat deed de ouderraad met de krokustafel: afwas en opdienen 

Eventueel kan er vanuit de ouderraad toch hulp geboden worden. Wel 

afwachten wat de beslissing van de stad hierin is. 

 Eventueel aperitief aanbieden 

 

• Broodjes: 

Digitaal loopt goed 

Briefjes zonder naam = probleem 

De leerlingen die ‘s morgens nog niet digitaal besteld hebben, bestellen 

alsnog via het secretariaat . 

Elke dag leerlingen die toch boterhammen vergeten. Eerst naar AH. Nu brood 

in diepvries: boterham indien nodig met choco of confituur. Soms expres om 

een broodje in ruil te krijgen. 

 

• Schoolraad 

Overkoepelend 3 lagere scholen en de humaniora. 

Weinig interactie jammer genoeg 

Moet er niet opgesplitst worden onder de lagere scholen om meer te kunnen 

uitwisselen? 

 Alle leden van de ouderraad mogen zich de volgende vergadering 

verwachten aan een mail via adoodle: om binnen een bepaalde 

tijdspanne een stem uitbrengen. De ouderraad moet hier een advies 

formuleren : splitsen of niet (lagere scholen apart van de humaniora) 

 

Suggesties 

 Lagere scholen moeten wel op de hoogte gehouden worden over de 

organisatie van de humaniora (modernisering enz.) 

 Ook mail sturen met de agenda die besproken wordt op de vergadering 

van de humaniora (en omgekeerd) 

 

• Sleutels van de schoolstraat:  

onmiddellijk afgeven op het secretariaat maar vorige week een foute 

afspraak. 

 

 

 



3. Woord van de leerkrachten 

 

Meester Luc heeft navraag gedaan maar helaas geen suggesties ontvangen. 

Vraag naar ouderraad: ondersteunen in het gebruik van sociale media.  

 We zijn lid van VCOV: Er zijn online of live mogelijkheden voor een 

infomoment.  Zeker aan een scherpe prijs. 

Vanuit Proximus / vrijwilligersles in 4e 5e leerjaar: mogelijkheid om een vrijwilliger te 

laten komen naar de school. Kevin bezorgt info hierover. 

 

 

4. Mededelingen: 
 

1. Online opleidingen van VCOV  (telkens om 20u) 
 

• 4/2 : ouderwerking in coronatijden (1u) 

• 16/3 : ouders betrekken bij de ouderwerking (1u) 

• 22/4 : werken aan een oudervriendelijke school (1u30) 

• 19/5 : variatie brengen in de activiteiten (1u) 

• 27/5 : wat kan VCOV betekenen voor jullie ouderwerking en jullie 

school (2u). 

 Heb je interesse, laat het weten op het adres van de ouderraad en dan 

bezorgen we de link om je in te schrijven met je persoonlijk emailadres. 

Zeer interessant, maar weinig interactief. 
 

2. De stemming tegen volgende vergadering via adoodle in verband met de vraag 

op de schoolraad om al dan niet te splitsen tussen basisscholen en humaniora. 

(zie agendapunten van de directeur) 
 

 

 

5. Communicatie vanuit de school 

 

- informatie wordt verspreid via Facebook en niet (altijd) via mail. 
Niet iedereen zit op Facebook en ziet deze info dan.  
= Meester op de fiets: organisatie van de vakken om de fietsen af te zetten= 

Communicatie via Facebook. 

Ouders hadden hier toch enige bezorgdheid over maar de school had 

alles goed voorzien. Dus het feit dat de communicatie via Facebook is 

verlopen was eigenlijk niet nodig. Respect voor materiaal is zeker een 

prioriteit dus als school uit was dit zeker goed voorzien.  

Garagepoorten zijn nu voorzien van een poort dus overdag staan 

fietsen veilig. 

- Informeren over nieuwe maatregelen en instructies: 

Directeur wacht de officiële communicatie af vooraleer zelf te 

communiceren alles wordt in de pers gezegd maar hoe het echt beslist is. 

Verschillende sporen zoveel mogelijk vermijden. 

Ook vraag naar de school naar de ouders: om vragen te stellen zodat de 

school kan anticiperen. 

Maar als ouderraad is het interessant om op de hoogte gebracht te worden 

van bepaalde situaties om kwakkelverhalen te voorkomen.  

Bijv. info over communie om in de whatsappgroepen vragen te temperen. 



Doemscenario’s in whatsapp groepen moet ook wel geleid worden door de 

klasverantwoordelijke. 
Maar dan heeft de ouderraad de info nodig. 

 

6. Opmaak en transparantie schoolrekeningen 
 

Schoolrekening: onduidelijkheden: 

 

- Vergoeding middagtoezicht: opgeslagen t.o.v. vorig jaar: 1e periode 

vergeten, nu proberen recht te zetten. Deze fout zal niet mee gemaakt 

worden.  

- Woensdagnamiddag opvang: datum vermelden zodat er snel een zicht is 

waar de vergissing zou kunnen zitten. 

- Aantal aanwezigheden studie (eventueel data van aanwezigheid) 

 
8.Overzicht verkoop schoolkalenders en wenskaarten 

 

Tekening per kind = slaat dit niet meer aan? Of per klas 

Vroeger missiemarkt; ook wenskaarten van zijn klas. 

Goede oplossing ook volgens meester Luc 

Globale tekening: op korte termijn veel kunnen realiseren.  

Niet meer voor glansdruk voor de binnenkant 

2021: het jaartal niet meer vermelden zodat de kaart nadien nog gebruikt kan 

worden. 

Logistiek kort moeten schakelen maar toch geslaagd. 

Zeer mooie verkoop. 

Voordeel van globale kaart is een minimum drukkost maar grote winst. 

Wel nog kaarten over die niet meer gebruikt kunnen worden. De minimumoplage ligt 

vast. Bijv. ook voor de kalenders : 300 of 500 kalenders : maar €2 verschil. 

 

9. Planning tweede deel schooljaar van onze activiteiten 

 

Snel nadenken om te kijken wat we nog aan organiseren. 

Kwis of niet? 

Aperitiefconcert? Al geannuleerd: zal niet meer doorgaan: alternatief binnen de 

school voor de leerlingen. 

Afscheid zesdes? 

Eerste communie?  

 
 

10. Financiën en Financieel plan  

a) algemene info: saldo: net geen  €2500 

oudertoelage vanuit de school, vrijwillige bijdrage: wanneer zou dit gestort op de 

rekening van de ouderraad? 

b) stand van zaken: uitgaven en inkomsten december 

c) sponsors: wie zou dit willen trekken: er is wel mogelijkheid om deze sponsors aan te 

spreken.  

Concreter: wie wil dit trekken? Mensen aanzetten om te sponsoren en de brieven te 

verzamelen. Geen reactie in de groep dus Patrick volgt dit op.  

Is het nu het moment om deze sponsoring te laten doorgaan? En welke 

zichtbaarheid zal er zijn? 

We moeten iets in de plaats kunnen geven. 



Maar nu toch eventueel mensen aanspreken om volgend jaar toch ook sponsors te 

hebben.  

En is er binnen aanzienbare tijd een goed moment in het verschiet. We willen met dit 

sponsorgeld ook kwetsbare gezinnen betrekken.  

Visibiliteit: Facebook, webpagina, momenteel niet veel  

Sponsordocument doorsturen 

 

Geen smoutebollenen en geen dag van het kind,  wel een gekke week op school 

én een leuke vrijdag met een slotmoment. Zou de ouderraad een zakje chips 

sponsoren? Indien onder de 100 euro 

Pannenkoeken is een goed idee maar brengt wel wat extra werk met zich mee. 

Chips Everyday Colruyt: 20/zakje. Patrick zal navraag doen om het eventueel nog 

goedkoper te bestellen. Eventueel via een brouwer? Hij neemt nadien contact op 

met de directie. 

 

Lichtmis: pannenkoeken  

 

Mary stelt voor om smoutebollen te bakken met andere mama’s. Nu ook onmogelijk 

gezien de COVID-maatregelen.  

 

 

11. Werkgroepen binnen de ouderraad: stand van zaken 

Kort overzicht per WG van de lopende WG 

a. WG Huishoudelijk Reglement 

Draft huishoudelijk reglement 

b. WG Mobiliteit 

verslag vergadering 21 januari 

▪ Schoolstraat: niet gemakkelijk om voldoende vrijwilligers te 

vinden.  

▪ Naar de ouders een communicatie doen met de school 

▪ Opleiding gemachtigde opzichter maar voorlopig nog niet 

doorgegaan . Eventueel samenwerking met de vereniging 

verkeersouders om een infosessie geven. Patrick vraagt na 

hoeveel mensen die dit willen volgen en zal zelf informeren op 

de politieschool in Asse. 

▪ Meester op de fiets: heel tof en leerrijk. Wel enkele kinderen 

zonder fiets. Dit is voor deze kinderen wel jammer. Kan de school 

informeren om een oproep te doen naar ouders om een extra 

fiets mee te brengen en te voorzien. Of eventueel vragen of een 

fiets in dubbel gebruikt mag worden  

c. WG Diversiteit 

d. WG Communicatie  

e. WG Corona 
 

 

12. Bemerkingen ouders 
Ochtendtoezicht aan de ingang van de school (poort Volderstraat) 

Aan de schoolpoort is het drummen, ook ’s morgens met de werken was het 

geel gevaarlijk: ze waren beton aan het kappen, maar qua veiligheid was dit 

allesbehalve een duidelijke situatie.  



Vaak zijn ouders gefrustreerd over deze situatie. Eventueel van de school uit 

een leerkracht beneden zetten om een oog in het zeil te houden. 

Deze werken kunnen toch niet plaatsvinden tijdens de spitsuren van de 

school. 

 

Probleem: Deze werken hebben de school meermaals verrast en extra 

toezicht. Gelukkig enkele meesters die er zijn op afgestapt. 

Weinig tot geen info : Wie is dan de ploegbaas? Geen mondkapje, is 

iedereen correct omgegaan met de quarantaine maatregelen? 

 

 Doorspelen aan de directeur aan de codi directeur: dit kan niet voor 

schoolpoort, zeker als er nu tonnageverbod tijdens de spits. 

 Contact opnemen met de openbare werken om deze toestand van 

vorige week te melden.  

 Als mensen zonder mondmasker rond lopen, kan je altijd de politie zeker 

gecontacteerd worden. 

 Wijkagent contacteren 

 We moeten als ouder durven op reageren 

 Vanuit de school ook reageren naar de stad 

 

 

13. Ronde tafel 

 

Zou het mogelijk zijn om de kinderen via andere uitgangen te laten buiten komen? 

De school heeft de instructie gekregen van hogerhand om maar 1 uitgang te 

creëren. Als je meer uitgangen voorziet, lopen de kinderen dan meer door mekaar. 

Anders binnen opstopping. 

Natuurlijk spelen ze op de speelplaats toch samen, ook in de klas zonder 

mondmasker.  

In het geval van meerdere uitgangen: broers en zussen moeten ook volledig mee 

opgevolgd worden zodat er niemand verloren loopt.  

Eventueel de kleuters op woensdag langs andere uitgang (Pontstraat polyvalente 

zaal).  

 

Kleuterspeelplaats: de kinderen komen smerig naar huis, kledij gaat kapot, de kosten 

voor ouders loopt toch ook op. Fouten door de architect. Aan 1 kant zal wel al 

kunstgras worden gelegd (kant bureau directeur). 

 

Digitale Kanaries project met Odisee Hogeschool (Sint-Niklaas) kanarie begint te 

fluiten bij slechte luchtkwaliteit. 

De preventieadviseur heeft steekproeven gedaan en alles was dik ok 

Meester Johan voert ook steekproeven uit op temperatuur en ventilatie 

 

Bedankt meester Luc voor de aangename participatie aan de vergadering. 
 

 

 
 


