Verslag VERGADERING 28 OKTOBER 2020 (20.00u):

Goedkeuring verslag laatste vergadering
Vorig verslag werd goedgekeurd
Verslagen van dit schooljaar werden online gezet

Activiteiten
Soep
Statusupdate:
Groenten worden donderdag geleverd op school – levering via Delhaize is niet gelukt, maar
privéschenking zorgt voor de prijs van de groenten.
Dozen voor de groenten werden geschonken.
Filmpje recept staat klaar op de website en wordt vrijdag vrijgegeven – Dank je wel Anke/
Pascale. Filmpje ook op FB zetten
Recept op papier zal vrijdag beschikbaar zijn.
8 juffen zorgen voor het klaarzetten van de pakketten.
Afhaalmomenten: vrijdag 08-08.30 en 15.30-16.45 – uren worden ook doorgemaild en via
website/facebook verdeeld!
190 pakketten zijn besteld
Gezinnen in isolatie krijgen pakket thuis geleverd. Bart doet rolverdeling via mail of WhatsApp.

Financiën
Subsidiedossier gemeente binnengebracht,
Trooper 109.80€ is aangekomen,
Rekening nu ongeveer 16.000€

Ondersteuning focus 2020-2021:
Tuin
- Schenking van kokos – aangenaam voor de kinderen
- Speelplaatswerking heeft eerder aankopen klein speelgoed en regenplan gewerkt
- Afspraak Ilse Bouwadviseur:
Voorstel om 18/11 (20u00) online overleg te houden (bouwgroep/ speelplaats) wat zijn de
wensen, wat kan, wat kan niet
Begroting met schoolbestuur 169.000 maar geen ruimte om dossier aan te maken voor de tuin.
Speelplaats gaat groot deel met subsidies (MOS o.a.) gerealiseerd worden.
Bouwadviseur Bart Vergauwen is bezig met ‘toekomst’ om meer visie in de renovaties te krijgen.
2e trimester gaan OLFA 3 eiken en ’t plein samen 3 toekomstgerichte workshops hebben –
begeleid dor professionele mensen: met deelnemers uit elke groep: lln., ouders, werkgroep, …
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Visie en hoe vertalen in subsidies
Hoe moet de school er in realiteit uitzien?

Uitbraak muur:
Contact Patrick H – Peter Witters, die niet beschikbaar is voor het voorjaar.
Afbraak wordt gezien Covid even on hold gezet.

ICT en communicatie
Werkgroep communicatie
Nagedacht over de rol van de werkgroep – conclusie: er worden reeds mooie, toffe initiatieven genomen,
en deze moeten meer gecommuniceerd worden naar de ouders als positieve boodschap.
Structuur: open brainstorm aan het einde van de vergadering om te denken over wat ouders willen
weten.
+ Wat zijn de manieren waarop we kunnen communiceren – welke gebruiken wen welke zouden we nog
kunnen gebruiken (+positieve en negatieve punten)
Volgende vergadering:
16/11: hoe kunnen we de resultaten van de twee brainstorms aan elkaar koppelen, en hoe kan dit in
praktijk gebracht worden.

Mededelingen/vragen van/aan de school
Ilse:
Bouwvergadering
Vergadering gemeente Edegem – initiatief rond (verdoken) armoede: workshop – hierin zit een enquête
voor de leerkrachten en eventueel ouderraad.
Langere sluiting is niet doordat de leerkrachten op zijn, want er zijn nog andere beroepen die het ook, en
nog moeilijker hebben. Momenteel is het team op een heel warme, positieve, behulpzame manier aan
het samenwerken.
Pedagogische studiedag was een hele fijne voormiddag
Geluidspanelen zijn een enorme meerwaarde voor het welbevinden – zou op vraag van de leerkrachten
uitgebreid worden naar de klassen.
Juf Ineke blijft na de herfstvakantie (terugkeer juf Natalia in 2e Lj) nog even op de school totdat zij op de
Link kan starten om daar een vervanging te doen.

Kijkbrief: observatie van het kind door de ouders
Waarom: Momenteel wordt nog met een puntenrapport gewerkt, maar de feedback is belangrijker, dus
oudercontact gaat meer om ‘hoe gaat het met uw kind in de klas’
Tof initiatief en zeker een meerwaarde naar de oudercontacten toe.

Nieuws VCOV
Uitnodiging
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Schoolraad: hervorming april 2021
Vorming op 16/11 en 19/11
•

Samenstelling en bevoegdheden van de schoolraad

•

Overlegthema’s en praktijkvoorbeelden

•

Stappenplan voor de (her)samenstelling

•

Tips voor een actieve schoolraad

•

Communicatie met de achterban

•

Medezeggenschapscollege

Varia
Plechtige Communie:
Mail parochie om zich te excuseren over hoe de ouders en kinderen van 3 eiken stiefmoederlijk
behandeld zijn, en in de toekomst zou dit niet meer voorkomen.

Eerste communie:
Voorbereidingen zijn gestart en lopen vlot

Quiz Olve
Wordt dit jaar geannuleerd wegens covid-19
Indien ze volgend jaar doorgaat, zal ouderraad olfa3eiken opnieuw deelnemen

Rondvraag
Patrick B – boekenruilkasten aan de school?
è Mooie aanvulling op het boekenproject van de school!

Brainstorm:
wat wil ik weten:
https://app.mural.co/t/ouderraad1866/m/ouderraad1866/1603826893246/0349ddfc4730f7ed53073183c4a1
6bb172194b89
Hoe wil ik het weten:
https://app.mural.co/t/ouderraad1866/m/ouderraad1866/1603826937819/0dfc1928a306daba98b468d12d7
ce9aebbe1288f
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