Schoolraad VBS de Stapsteen
Verslag van de vergadering van 27 oktober 2020, 20u.
Dit was een online vergadering.
Aanwezigen:
Directie
Voor de leerkrachten
Voor de ouders
Voor de lokale gemeenschap

vervangend: Charlotte Borra
Juf Katrien
Steven Ketels, Martin Fiems
Marleen Vanneste, Mieke Devriendt, Bert Feys

Afwezig met kennisgeving:
Annelies Vandenberghe, Fabienne Benoot
Afwezig zonder kennisgeving:
Op uitnodiging:

1. Verwelkoming nieuw lid schoolraad: Steven Ketels (ouderraad)
Steven Ketels, papa van drie kinderen bij ons op school.
Tevens voortrekker in de werkgroep mobiliteit en grote hulp voor de school bij opstarten
VSV-trajecten (voetgangersbrevet, fietsbrevet): inspanning die ons vorig schooljaar een
gouden medaille van VSV deden winnen.

2. Verkiezing nieuwe voorzitter
Kandidaat: Annelies Vandenberghe
Secretaris: Charlotte Borra

3. Goedkeuring en opvolging van het vorige verslag (20 augustus 2020)
Goedgekeurd.

4. Afwezigheid directeur Luc
Momenteel afwezig tot aan de kerstvakantie.
Charlotte Borra vervangt waar mogelijk, met ondersteuning van Els Vandaele, coördinerend
directeur van de scholengroep.

5. Corona: overstap naar code oranje
Wijziging bij ophalen en afzetten leerlingen:




STAP: kinderen van K0 en K1 worden ook afgehaald op de speelplaats, niet langer aan
de klasdeur. Alle kinderen worden afgezet aan de eerste blauwe deur, zo is er minder
contact tussen verschillende volwassenen (ouder-ouder en ouder-leerkracht)
STEEN: geen wijzigingen nodig

Wijzigingen over de middag: vaste plaats in eetzalen voor kinderen van eerste leerjaar en
ouder. Voldoende ventilatie voorzien.
 STAP: vaste plaats aanduiden met naamsticker voor kinderen van L1, kleutergroepen
zitten per kleuterjaar (bv. alle kleuters van K2 aan eenzelfde tafel)
 STEEN: vaste plaats aanduiden met naamsticker, zowel bij boterhameters als
warmeters. Wie klaar is met eten, mag de eetzaal verlaten. Voldoende ventilatie
voorzien. Opnieuw werken in twee shiften: (warmeters 12u, boterhameters 12u30;
tussen beide groepen worden tafels ontsmet)
Beweging: zwem- en turnlessen (binnen-buiten) blijven doorgaan. Extra aandacht voor het
ontsmetten van materialen en verluchten van de kleedkamers. Opmerking: ook zwembaden
zullen de deuren sluiten, zwemmen zal dus wellicht niet meer doorgaan.
Klasgebeuren:
 Klasdoorbrekend werken in L5 en L6 heeft een meerwaarde voor het leren van de
kinderen en laten we verder toe. Klasdoorbrekend werken met meerdere leeftijden
niet meer.
 Extra muros activiteiten geschorst. Een uitzondering op uitstappen te voet, zonder
externe begeleiding.
 Sinterklaas: indien hij het land binnen mag, kan een bezoek buiten op de speelplaats
voor de allerkleinsten.
 Leesouders, vrijwilligers, … blijven welkom. Stagiaires mogen (één per klas), maar
dragen steeds het mondmasker, ook als dit niet moet.
 Zorggesprekken gaan nog door op school. Digitaal/telefonisch kan ook voor wie dit
wenst.
 Oudercontacten kerstvakantie: afwachten van evolutie corona: er volgt een
algemeen standpunt van de scholengroep.
Opmerking: volgens de draaiboeken gaat men zoveel als mogelijk uit van digitale gesprekken
en indien niet mogelijk pas in levende lijve. Hier gaat men uit van het omgekeerde. Charlotte
belt hierover met de preventiedienst.
Personeel:
 Vergaderingen met de hele groep in sporthal met deuren open (voldoende
verluchting). In kleine groepen (bv. werkgroepen, DMO) kan met respect voor
huidige maatregelen.
 Ook schoolraad en ouderraad zijn essentiële bijeenkomsten, maar gaan maximaal
digitaal door.
 Personeelsleden die in meerdere scholen werken worden zoveel als mogelijk per dag
in een school gehouden. Dit wordt nog verder besproken, onderling bij directies.

Opmerking: ook hier gaat men zoveel als mogelijk uit van personeelsvergaderingen online.
Toch vragen de draaiboeken en het gezond verstand op dit moment om de volwassenen zo
weinig als mogelijk in contact te brengen met andere volwassenen. Misschien is een hybride
vergadering een mooie oplossing: wie wenst, vergadert online mee; wie wenst, vergaderert
in levende lijve mee.

6. Stand van zaken nieuwbouwproject
Even opgesomd zijn dit momenteel de prioriteiten voor onze school:
 gezicht van de school via pastorie, iedereen weet dat dit een school is, zichtbaar
vanaf het kerkplein (kruispunt koning Albert - rembertstraat)
 verhuizen van tweede leerjaar naar STAP
 gezamenlijke ingang via achterkant kerk
 twee volwaardige speelplaatsen die in elkaar vloeit, met voldoende afdak bij
regenweer en fietsenstalling voor leerkracht en leerling
 grotere, deftige turnzaal
 verbinding tussen verschillende gebouwen zonder naar buiten te stappen
 zichtbaarheid (inkijk) van buitenaf: waar is de school mee bezig
 voor kleuters bereikbare eetzaal die ook polyvalent kan ingezet worden, met
mogelijkheid tot verduisteren (ook geschikt voor kleuterturnen en projectie)
 muzische ruimte
 verbinding tussen parallelklassen (bv. dubbele brede deur in het midden van de
gang)
 gezamenlijke leraarskamer voor verbinding stap en steen
 investeren in meubilair
 opbergmogelijkheden
Voor de veiligheid van de leerlingen blijft het belangrijk om zoveel als mogelijk langs de
achterkant kerk binnen te komen op school.

7. Varia
Geen variapunten.

8. Volgende vergaderingen
-

di 23/02
ma 21/06

