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Verslag OUDERRAAD 14 Sep 2020 (virtueel via Teams wegens COVID-19 maatregelen) 
 
Aanwezig:  Elianne (voorzitter), Michèle, Mieke (verslag), , juf Tamara, Kim, juf Melissa, juf Nicole, Sophie, Leslie, 
Sara VR, Leen, Wim 
 
Verontschuldigd: Elke, Sarah T.  
 
 
Decretale Ouderraad 
 

• Herman verliet de ouderraad en Wim komt er bij. Welkom Wim! Nog te bevestigen of Koen bij de ouderraad 
blijft.  

• De school kan een email doorsturen naar de ouders om reclame te maken en emailadressen te verzamelen. 
Kunnen we emailadressen/toestemmingen verzamelen via google-formulier? 

• Schoolraad:  de volgende data zijn gepland maar nog niet geweten in elke vorm die zullen plaatsvinden.  Eerste 
op maandag 30 november, maandag 22 februari, maandag 18 mei 

• Vrije dagen:  
o Facultative verlofdagen (samen met Pit): maandag 5 oktober en vrijdag 29 januari 
o Ter info: studiedagen Pit: 3 februari en 19 mei. Pedagogische studiedagen Klimop nog niet gekend 

• Ouderraad schooljaar 2020-2021: In de huidige regeling mag de ouderraad niet in de school plaatsvinden omdat 
er geen externen in mogen.  

• Activeiten voor dit schooljaar: 
o De school bekijkt trimester per trimester wat kan. 
o Enkel het sintbezoek kan plaatsvinden op vrijdag 4 december. De sint komt waarschijnlijk langs in elke 

klasbubbel zonder klasoverschrijdende activiteiten. Bij code oranje mag de sint ook niet op de school 
komen. Cadeautjes moeten 72 uur op voorhand worden bezorgd. Traktaties moeten voorverpakt zijn.   
Sophie, Sara VR en Kim zijn vrijwilliger.  

o School denkt over eventuele kaas/wijnavond en croques op vrijdag 5 februari februari ter vervanging 
van spaghetti-avond indien op dat moment toegelaten. 

o Gemeente was zeer streng ivm zaalverhuur tem 31 augustus. Sinds 1 september kan het weer mits 
poetsen door schoonmaakploeg (tenzij 72 uur niet gebruikt). Geserveerd eten moet via erkende 
traiteur. Drank geserveerd in glazen moet onder bepaalde voorwaarden worden gewassen.  Na invullen 
van checklist moet burgemeester ook nog toestemming geven.  

o Carnavalsstoet vrijdag 12 februari kan niet doorgaan wegens mixen van generaties en schoolgroepen. 
o Opendeurdag: Infoavond 1e leerjaar: woensdag 28 april: ouders 3e kleuter Pit worden uitgenodigd, vorm 

nog te bepalen. Kan eventueel op afspraak zoals dit jaar. 
o Schoolshow zaterdag 5 juni: nog te bepalen of dit kan plaatsvinden of onder welke vorm 
o Diploma-uitreiking maandag 28 juni onder zelfde vorm als vorig jaar (die als zeer positief werd 

geevalueerd door vele ouders en leerlingen!) 
o Gezamenlijk met 3e kleuter Pit en 1e leerjaar Klimop: theatervoorstelling. Dit kan onder zelfde 

voorwaarden zoals workshops bib nl. Aantal rijen tussen verschillende klasgroepen 
o Jaarlijkse wandeling met K3 en L1 kan niet omwille van ingewikkelde contact tracing 
o Veldloop vrijdag 25 september is geannuleerd omdat de scholen niet kunnen gemengd worden en 

opnieuw contact tracing niet mogelijk is. 
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Feitelijke Ouderwerking 
 
 

• Werkgroepen: 

• Feedback van Pit ivm hun organisatie ontbijt na overleg met preventie-adviseur (andere adviseur dan 
Klimop): 

o Ouders komen niet binnen tijdens schooluren. Preventieadviseur gaf toestemming om in weekend 
in school te zijn en voedsel te verwerken mits onderling afstand houden, handschoenen dragen.  

o Na fotozoektocht nog ijsje aan raam maar straat wordt niet afgesloten om samenscholing te 
vermijden.  

o Vergaderingen mogen in parochiezaal mits afstand 

• Kwis: Wim zou eerder gokken op begin 2021 om kwis te organiseren. Kwis mag in huidige vorm niet, zelfs 
met aparte bubbels. Indien we momenteel datum vastleggen dan zo laat mogelijk bv. mei en in openlucht.  
Datum vastgelegd voor vrijdag 7 mei. Dit zou een gezamenlijke activiteit zijn met de Pit (datum nog te 
bevestigen met hen).   

• Gezonde snack: alle huidige leden doen verder (nieuwe leden altijd welkom): Elianne, Michèle, Leen, Mieke 
en Sandra. Ouders worden op school geweerd wegens onmogelijkheid om te poetsen na bezoek dus de 
mogelijkheden zijn momenteel zeer beperkt.  School laat enkel apart aangekocht en voorverpakte snacks 
toe. 

• Duurzaamheid (Sophie, Elianne, Sarah T, Mieke): niet besproken  

• Bingo (Sophie en Mieke): niet besproken (niet in schooljaar 2020-2021 maar eventueel schooljaar erna). 

• Schoolshow: verder te bepalen 

• Verkeer (Sarah T): niet besproken 

• Voorstel van Sophie voor coronaproof activiteit: coronaproof carwash in de vorm van een carwash.  

Toelaatbaarheid te testen op online evenemententool: https://www.covideventriskmodel.be/ 

• Financiële status besproken  

• Wat verwacht school qua sponsoring van de ouderraad 
o Sportgerelateerde uitstappen zoals in het verleden 
o Nav sint skieen voor 4-5-6 op donderdag 3 december. De school kreeg garantie daar dan alleen te 

zijn.  
o Speeltoestellen op speelplaats o.a. rekstok. Deze vraag werd eerst gesteld door de school en krijgt 

voorrang zodra de financieen het toelaten (dit gaat om een zeer grote investering). De rol van de 
gemeente bij verhuur aan externen is nog steeds niet gekend. 

o Vraag imv tablets van vorig jaar blijft, de kostprijs was 2500 euro voor 5 ipads. Ter herinnering de 
motivatie van meester Bert in November 2019: We willen de leerlingen digitale vaardigheden 
bijbrengen die nuttig en noodzakelijk zijn voor de verdere schoolcarrière. Sommige leerlingen hebben 
thuis niet de toegang tot deze multimedia. Op school kunnen wij alle leerlingen in contact brengen 
en vertrouwd maken met deze multimedia. We kunnen ze ook inzetten van het eerste t.e.m. het 
zesde leerjaar, elk op hun eigen niveau. Concreet kunnen de tablets/iPads gebruikt worden in 
groeps- en hoekenwerken. De klasleerkracht zal in samenspraak met de ICT-coördinator enkele apps 
downloaden om deze te gebruiken in de klas. We kunnen ook de lesstof verrijken met filmpjes, 
educatieve spelen en quizzen waarbij je meteen ziet of iemand/de groep de lesstof begrepen heeft. 
Uiteraard worden de tablets steeds onder begeleiding gebruikt. Het hoeft verder geen betoog dat 
het gebruik van tablets/iPads erg motiverend zal werken voor de leerlingen; ze zullen meer plezier 
ervaren in het leren.  

o Materialen rond preventieplan. De ouderraad was al akkoord tot terugbetaling van de boekjes. Het 
preventieplan is voor beide scholen.  

 
Voorstel data volgende vergaderingen (locatie/methode nog te bepalen afhankelijk van corono-maatregelen): 

https://www.covideventriskmodel.be/
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Mieke is kandidaat om een verslag te maken van elke vergadering indien niet belemmerd door professionele 
activiteiten.  

o 16 november: voorbereid en geleid door Leen 

o 11 januari: voorbereid en geleid door Elke 

o 8 maart: voorbereid en geleid door Sara VR 

o 10 mei: voorbereid en geleid door Michele 

o 14 juni: voorbereid en geleid door Sophie 

 

 

 

 

 

 


