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VERGADERING 26 AUGUSTUS 2021 
(20.00u)  

 

1. GOEDKEURING VERSLAG 1 JULI 2021 
- Geen opmerkingen 
 

2. ACTIVITEITEN 
 
1/09 Koffie op het plein 
- 7.45u vooorbereiden, 8.15u koffie/thee en cake.  
- Koffiemachine, thermossen, tassen van school gebruiken. Idem handalcohol. 
- Anouk vraagt na of er voldoende koffie is.  
- 6 à 7 cakes is voldoende.  
- Niet te dicht bij de poort, wel dicht bij de ‘klimboom’, zodat kleine kleuters 

gemakkelijk de weg naar de schoolpoort vinden.  
- Jaaragenda ouderraad eventueel uithangen? Trooper op sandwichborden? 

Evenwicht bewaren tussen ‘geld vragen’ en warme welkomstactiviteit.  
- Patrick, Tinne, Marjan, Nathalie, Heleen 
 
6/09 Info-avond 19.30u 
- Maximum 12 ouders per uur. Niet online, wel in de klas. 

 
25/09 Spaghettidag 
- Verplaatsen naar zaterdag 9 oktober. 
- Burgemeester aanspreken ivm coronaregels: Patrick neemt contact op. 
- Datum inschrijving? 
- Bestellen en betalen via online platform. 
- Drank ter plaatse afrekenen: cash en digitaal. Payconiq? QR-codes per tafel: 

checken bij andere organisaties. Erwin vraagt na. 
- Tafels, stoelen? 
- Brouwer? 
- Marjan, Patrick, Nathalie, Bart, Tinne, Caroline, Tom 

 
3. FLYER INFOAVOND 

- Brochure waarin iedereen zich voorstelt. Oproep naar nieuwe leden.  
- Iedereen bezorgt Heleen tekstje over zijn/haar engagement en indien nog 

nodig foto. 
- Secretaris schrijft slapende leden aan. 

 
4. SCHOOLREGLEMENT 
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- Zittenblijven vermeldt geen beroepsmogelijkheid. In het basisonderwijs ligt de 
beslissing van zittenblijven bij school en CLB. Hier is geen beroep in mogelijk 
(in secundair wel). Bij dubbelen derde kleuter of zesde leerjaar is wel gesprek 
mogelijk. 
Schriftelijke motivatie en mondelinge toelichting. Indien niet akkoord als 
ouders, schoolverandering mogelijk.  
In motivatie dienen maatregels te worden beschreven dewelke het kind zullen 
helpen om in het gedubbelde jaar de kansen op verder schools succes te 
vergroten.  

- Inschrijvingen na engagementsverklaring: zetduiveltje. Wijzigingen worden nog 
aangebracht in het reglement.  

- Bekendmaking van reglement is voldoende, geen handtekening noodzakelijk. 
Gesprek en verzet is mogelijk indien niet akkoord. 
 

5. SPEELPLAATS 
 
- Nieuwe steunen voor de bank gemaakt, nog plaatsen. 
- Klimmuur en draaipalen: juffen bepalen positie. 
- Tweede deel speeltoestellen tweede week september geleverd. 
- Rivierenland: komt op plaatsbezoek (MOSschool). Beperkte ondersteuning, 

richting subsidies. 
 

6. CORONAMAATREGELS VANAF 1/9 
 
- Overkoepelend preventieadviseur: Stefaan Dejonghe. Maakt risico-analyse. 

Dieter Vermeiren ondersteunt als lokale preventieadviseur in de praktijk en is 
aanspreekpunt (mailadres?).  

- Mondmaskers in lagere school niet meer nodig. In de mate van het mogelijke 
rekening houden met klasbubbels. Vermenging niet verboden, maar 
omzichtigheid aangewezen.  

- Enkele CO2 meters zijn beschikbaar en er zullen steekproeven worden 
gehouden. Indien systematisch probleem kan er worden gekeken voor 
aanschaf voor permanente monitoring. 

- Mensen die ‘niet-noodzakelijk’ zijn op school weren is niet meer strikt van 
toepassing. In goed verluchte ruimtes, afstand bewaren en geen mondmasker 
nodig, ook niet met externen. Vanaf dat afstand niet kan bewaard worden: 
mondmasker voor volwassenen.  

- Spaghettidag: buiten schooluren organiseren, betekent als evenement 
organiseren. Contact opnemen met burgemeester om de geldende maatregels 
te kennen. Afhankelijk van plaatselijke cijfers. Indien cijfers te sterk stijgen, kan 
er alsnog worden geannuleerd.  

- Mondmaskerplicht op school (voor ouders) nog eens vermelden in mailing. 
 

7. FINANCIËN 
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- 21 789, 91 euro  
Aankoop speeltoestellen moet er nog vanaf 
Winst quiz (250 euro voor onze school) nog te regelen 

 
8. MEDEDELINGEN VAN/NAAR SCHOOL 

 
- Mail is gestuurd over kijkdag maandag. 
- Nieuwe instappers informeren over kijkdag/infodag.  
- Info van Peter Nys: Ilse blijft afwezig tot 1 oktober. Directeur ad interim: 

Stefanie Nelissen. Diane Verheyen en Peter Nys één dag in de week op school 
om transitie te ondersteunen. 

- Vervanging voor Diane wordt nog gemeld. 
- Ophalen van kinderen op school: ouders van instappers mogen naar de klas. 

Ouders van andere kleuterjaren en lagere school blijven op de speelplaats 
achter de rode lijn.  
We vragen om op termijn de kleuters opnieuw aan de klas op te kunnen halen 
Dit bevordert de communicatie tussen ouders en leerkracht. Ouders zien dan 
ook veel meer wat er gebeurt en leeft op school. Ook voor de leerlingen van 
het lager onderwijs zou het leuk zijn moest er gezocht worden naar een manier 
waarop ouders iets frequenter de leerkracht van hun kind aan de schoolpoort 
zouden kunnen zien. 

- Kan ouderraad rechtstreeks communiceren met de ouders? Anouk bekijkt met 
Jeroen mogelijkheid via Bingel.  

 
9. SCHOOLRAAD 

- Verkeersomgeving blijft zoals die is. Hubert Willemsstraat zal autoluw worden 
in de toekomst.  

 
10. VCOV 

- Geen nieuwe info. 
 

11. KALENDER 
 
Vergadering Activiteit 
 Woe 1/9 Koffie op het plein 
 Ma 6/9 Info-avond 
Do 9/9  
Ma 4/10 Di 5/10 Dag van de leraar 
 Za 9/10 Spaghettidag   
 Vrij 22/10 Oudercafé 
 Ma 8/11 Soepactie 
Di 9/11  
Di 7/12  
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Ma 10/1 Vrij 14/1 Nieuwjaarsdrink + sing-a-long 
 Woe 2/1 Lichtmis 
Ma 7/2 Za 18/2 Quiz ism Olve 
Ma 7/3 Za 12/3 Dropping   
 Za 26/3 Creatieve kinderworkshop 
Do 31/3 Di 19/4 Koffie op het plein 
Do 28/4  
 Zo 8/5 Moederdagactie 
Di 7/6 Woe-Vrij 15-17/6 Aardbeienactie 
 Vrij 24/6 Schoolbal 
 Ma 4/7 Bbq 

 

12. RONDVRAAG 
 
- Volgende keer vergadering op school: uitproberen online aansluiten. Optie 

afwisselen live en online? 
- 18 februari voor nieuwe quiz met OLVE 
- Mogelijkheid aankopen of huren Sintpak? Dit is mogelijk, ook optie om te lenen 

via Marjan. 
 

13. DATUM VOLGENDE VERGADERING  
- Donderdag 9 september 2021 20u (op school) 
 

 

 
  


