VERSLAG VOORBEREIDENDE VERGADERING
19 augustus 2020 – 20.15u

0. Welkom en intro
Kort welkom door Patrick. Toelichting dat dit een voorbereidende vergadering is,
in aanloop naar de plenaire vergadering van 7 september.

1. Goedkeuring verslag laatste vergadering
2. Vergaderkalender :
Het voorstel hieronder graag bekijken, we finaliseren de kalender op 7/9.
3 plenaire vergaderingen, verder thematische vergaderingen
Op de plenaire vergaderingen wordt gevraagd dat zeker iedereen aanwezig.
-

Maandag 7 september plenair

-

Dinsdag 6 oktober -> vermoedelijk vervroegd

-

Woensdag 29 oktober

-

Donderdag 4 december

-

Maandag 11 januari

-

Dinsdag 9 februari plenair

-

Woensdag 3 maart

-

Donderdag 1 april

-

Maandag 3 mei -> aan te passen

-

Dinsdag 2 juni plenair

-

Woensdag 7 juli

3. Activiteiten
Corona maatregelen: vrijdag 21/8 overleg rond Corona maatregelen binnen de
scholengemeenschap, daarna meer duidelijkheid.

-

Kijkdag:


-

Geen bijdrage van de ouderraad

1 september: koffie onthaal


Dit jaar niet georganiseerd, wegens verbod door de

Provincie Antwerpen.
-

3 september : Info avond


-

Meer nieuws na overleg nu vrijdag.

Spaghetti: uitstel ?


Niet dit najaar, misschien dit voorjaar. Samen met Tien om

te doen?


Alternatief: postkaart met recept naar 170 gezinnen? Over

nadenken, beslissing op vergadering van 7/9.
4. Bestuurszaken
-

Huidige leden


Enkel Marjan Bogaerts heeft aangegeven dat ze nog eens

wil nadenken over haar engagement naar volgend jaar.
-

Nieuwe leden


We zijn werving decretaal verplicht, en aan onszelf. Zie

puntje 9.
5. Financiën
-

Status rekening (Patrick B)


Zeer goed, na ook storting van de quiz in samenwerking

met OLVE.

-

Patrick H stuurt nog een bedanking naar OLVE.

Jaarlijks financieel verslag op plenaire vergadering (Patrick B)


Overzicht per post is ok.



Patrick B zorgt tegen 7/9 voor verslag zodat dit bij het

verslag kan gevoegd worden

-

Trooper


Back to Trooper voor tuin, "back to school online"



Nathalie frist Trooper op



Nathalie bereidt Whatsapp naar alle klassen voor,

Facebook post
-

Ondersteuning focus 2020-20201


Tuin
 De laatste aanpassingen aan de refter gebeuren nog door
de school, ondersteuning van de ouderraad is niet nodig.



Status update: muur, afbraak 2de muur
 Opvolgen 7/9, inclusief zitbanken.



Plan van aanpak: wie in werkgroep (inclusief juffen)
 We hebben liever geen twee werkgroepen en de juffen
hebben al een werkgroep tuin. Er komt een uitnodiging
naar de ouderraad, meer nieuws tegen 7/9.

6. ICT
-

Verslagen ouderraad online


Na kleine check door Patrick en Ilse publiceren op website

school
-

Kalender school op website


Dit wordt de (liefst enige …) bron van alle agenda

informatie.


Inclusief een algemene kalender voor alles van de hele

school.



Ilse stemt af met haar team over hoe dit aanpakken.



Ilse stuurt al wat bekende data door naar Bart.

7. Mededelingen/vragen van/aan de school
-

Status inschrijvingen (Ilse): goed


-

De telling voor de instapklas blijft in ons nadeel.

Status schoolreglement (Ilse)


Tegen eind september versie via ouderaad naar
schoolraad.

-

Status lesgevers (Ilse)


-

Komt in orde, werving extra krachten loopt.

Enquête (Ilse)


Tegen helft van het schooljaar, opgebouwd rond de vier

pijlers.
-

Afvaardiging werkgroep verkeer (Ilse)


-

Implementatie verkeer (juffen)


-

Ilse stemt af met de juffen

Meer info volgt later.

GDPR voor ouderraad (Ilse)


Komt in orde.



Ilse introduceert Bart bij Geert, zodat we data kunnen

verwerken.
-

Corona maatregelen (Ilse)

8. Nieuws VCOV (Fabienne)
9. Folder

-

er wordt voorgesteld om een fysieke folder niet te maken en dezelfde
info op de website te plaatsen


geen verspilling papier



folder = oubollige manier van communiceren



info op website kan steeds aangepast / aangevuld worden

-

Deadline week van 3 september

-

Wat doen wij ? Wij maken samen school:


Activiteiten
 Ouderraad – kind
 Ouderraad – school
 Ouderraad – ouders



Ondersteuning
 Financieel
 Praktisch



Beleid
 Standpunten
 Participatie organen
 Verkeer

-

klassieke brief bij het begin van het schooljaar met antwoordstrookje
dat aan elke ouder wordt uitgedeeld ?


Ik ouder van … wil me engageren als :
 Actief lid
 Helpende hand
 Steunend lid
 ik ben op de hoogte gebracht (…) maar wens niet te
participeren (zijn we immers decretaal verplicht)

-

Werkgroepje: Nathalie, Heleen, Tinne, Bart

10. Varia
-

Logo


Zouden we ons logo niet afstemmen op dat van de

school? Niet dringend, om over na te denken.
-

Peesdoek


Het logo en de naam van de school prijken aan de ingang!

11. Rondvraag
-

Nathalie zorgt voor kleine attentie bij de geboorte van Elisa en Jitske

-

Peggy zorgt voor bloemetje voor juf Leen

