Vergadering ouderraad 21/09/2020
Aanwezig
Liselotte Vandenbussche, Liselotte Verhegge, Sarah Saelens, Fien Vandermeulen, Kelly
Caesemaeker, Mieke Dhondt, Annelies Vandenberghe, Steven Ketels, Annelore Leplae, Juf
Annick, Luc Beuselinck
Er waren ook enkele leden verontschuldigd: Anne Rasquin, Annelies Verstraete, Hanne
Hoornaert
Momenteel geen nieuwe actieve leden erbij in de ouderraad, wel enkele om te helpen bij
activiteiten.

Financieel
Ongeveer een €13000 op de rekening. Vorig jaar zijn er geen grote investeringen in school
gedaan. Wij zijn een officiële ouderraad waardoor de boekhouding niet door school gedaan
wordt. Liselotte Verhegge is de huidige financiële verantwoordelijke en zij kijkt om de
boekhouding van de ouderraad bij te houden.

Vergaderdata schooljaar 2020-2021
21/09
10/11
03/03
06/05
24/06

Punten uit de schoolraad
-

-

-

Annelies en Martin zitten nog in de schoolraad. Vanaf volgende vergadering zal
Steven deze ook vervoegen. Het mandaat van iedereen loopt af op 31/3 en dan
moet iedereen her verkozen worden. Dit gebeurt via de ouderraad.
Vergaderdata schooljaar 2020-2021: 20/08, 27/10, 23/02, 21/06.
Er werden enkele wijzigingen in het algemeen schoolreglement van de
scholengroep gedaan: lijvig en wettelijke tekst. Afwezigheden: vrij vaag – al dan
niet betalen van een uitstap bij afwezigheid. Is vooral om luxeverzuim (vlak voor
vakantie) tegen te gaan, wegens zieke niet aangerekend.
Leerkrachten mogen medicatie toedienen mits voorschrift arts.
Er is geen toestemming meer nodig om gegevens door te geven naar andere
school.
Eigen schoolreglement: In vakantie bericht gehad dat er 10/36 extra zorguren
toegekend werden om de gevolgen van corona te dragen. Er komt dus 6/24zorg
bij (sinds september). Zorguren kunnen ook als coaching gebruikt worden (2
leerkrachten in 1 klas)

-

-

-

Verwarming: Mazout naar aardgas. Werken zouden klaar zijn voor de winter. Alles
zit op schema. De verwarming wordt binnenkort opgestart. Meer brandzekerhied
garanderen.
Stavaza nieuwbouwplannen: Er is een brainstorming van leerkrachten (school in
Wingene en Stasegem en De Leeuw om dingen te bekijken). Vooral verbouwing
op afdeling Stap, Bedoeling is om afdeling de Stap uitbreiden, met tijd L2 naar
daar, biedt meer ruimte op steen.
Meerwaarde van scholengroep is enorm bij werken/ nieuwbouw/ …
Uitstappen waarvoor ouders moeten rijden, kan voorlopig nog niet. L5-6 had
sportdag in De Groene Meersen die konden met de fiets. Sportdag voor 1-2-3-4
gaat dus niet door. Kalender wordt nogmaals doorgemaild door Luc naar de
ouders.

Evaluatie Strapdag
Over het algemeen is de Strapdag goed verlopen. Ook de politiecontrole was goed. Het
openingsmoment werd gehouden op de speelplaats en dit werd positief onthaalt.
Fluojasjes: Net voor de strapdag hadden we enkele fluojasjes te kort. Kinderen uit het
eerste leerjaar krijgen een nieuwe fluojas van de ouderraad. Feeërieke heeft last-minute ons
uit de nood geholpen.
Kijken voor nieuwe bestelling fluojasjes (via firma, feeërieke???): afwachten naar de
offertes, factuur feeërieke en beslissen bij volgende vergadering bij wie bestellen.
Ofwel kijken of we geen soort van ruilen kunnen invoeren. Bij een volgende bestelling zullen
we ook grotere maten bestellen.
Steven heeft maandag vergadering met de werkgroep mobiliteit en ging ook nog eens
polsen als we hoesjes voor over de boekentassen kunnen krijgen vanuit de gemeente.

Verdere activiteiten
-

-

-

-

Quiz: ? of dit zal kunnen doorgaan. Voorlopig gaan we er van uit dat dit niet lukt.
Misschien kunnen we meer hulp bieden bij leerkrachten bij bepaalde activiteiten?
Andere pistes bekijken: Online quiz? Is daar een publiek voor?
Mobiliteit: volgende vergadering is maandag 28/9, vooral bespreken of de
verkeershapping dit jaar gebeurt of gewoon overzetten naar volgend jaar. Daarnaast
ook overleg ifv verkeerslessen, voetgangsexamen, …
Kookknutselen: Dit is helemaal niet aan de orde. Deze activiteit is onmogelijk Covidproof te organiseren. Sofie gaf alle info door aan Fien. Er wordt een blanco usb stick
gegeven aan Sofie.
Boekenbeurs: Zou doorgaan op 10/3. Wellicht in een alternatieve vorm:
o Online boekenverkoop: leerlingen krijgen een code mee om op een website de
boeken te kopen. Via de code krijgt de ouderraad de korting. Boeken geleverd in
zakje per leerlingen.
o Ouders gaan met hun kinderen naar de winkel.
o Andere optie is een pop-up winkel (dus niet uitgaande van de school of
ouderraad). De % blijven gelden op alles
Wij opteren voor iets fysiek. Eventueel een combinatie: pop-up en online

Er wordt geen drankje en hapje aangeboden. Er zou ook geen quiz vanuit de
boekenbeurs zijn, wel werkjes vanuit de klas. Dit alles moet nog besproken worden
met de werkgroep.
Thema: vieren van het lezen – IEDEEEN LEEST
Mogen de auteurslezingen doorgaan? Luc kijkt dit na, maar normaal is dit ok.
Koekjesverkoop laten doorgaan. We opteren om verschillende ophaalmoment voorzien.
Enkel door volwassenen ophalen, kinderen krijgen geen dozen meer mee naar huizen.
Ophalen op een zaterdag, verschillende data? Er moeten goede afspraken gemaakt
worden met de leverancier.
Op vrijdag op de turnzaal niet gebruikt. Voorstel om op donderdag laten leveren.
Beurtsysteem van de ouderraad (om de permanentie tijdens het ophalen te
verzekeren)
Leveren normaal vlak voor kerst, de brief na de herfst. Dit wordt nog eens bij Anne
bevraagd!
Er zijn ook bloembollen voor de bosklassen: voor de herfstvakantie.
Is er daar hulp bij nodig?

-

Door Corona vallen dingen weg, maar misschien zijn er andere dingen die de leerkrachten
als hulp kunnen gebruiken. Er werd gebrainstormd over alternatieven: stoepkrijten, sporten,
hernemen van de wandeling (sprookjes, olympische spelen en muziek).
Fien, Annelies en Kelly steken de koppen bij elkaar om iets uit te werken vanuit het idee
‘Kerst, licht, winter’. Inspiratiebronnen kunnen poëzie, spreuken, schermerroutes, … zijn.

Punten directeur
-

-

Leerlingenaantal: 114 kleuters/230 schoolkinderen= 17 minder leerlingen
dan vorig jaar. Ondertussen 4 inschrijvingen extra bijgekomen.
Er zal geen kindermarkt georganiseerd worden omwille van corona. Wel
zal er een bloemenhulde zijn ter herdenking van de oud-strijders (brief
wordt nog verstuurd). Wel wordt er een activiteit aangeboden in de
namiddag georganiseerd door de gezinsbond en kaboem.
Men overweegt om individuele foto’s te maken op school via
firma/Coudenys, dit moet nog verder bekeken worden.

Varia
-

-

-

Kleuters mogen vanaf 8u30 naar de klas. Zo kunnen ze op hun gemak naar de klas
zodat ze rustig tegen 8u45 met de les kunnen starten. Dit werd niet eerder
meegedeeld aan de ouders. Visie mag vaker meegedeeld worden.
Er wordt terug een kermisritje op maandag 5 oktober geschonken vanuit de
ouderraad aan de kleuters en het eerste leerjaar. Liselotte Verhegge is in contact met
de foorkramer.
Iedere afdeling beschikt over 1 infraroodthermometer om de temperatuur op te
meten bij de leerlingen.
Plechtige communie: 26/09. Iedere ouder kan een USB-stick aankopen van €15 met
de getrokken foto’s tijdens de dienst. Idem voor de eerste communie op 2/10.
Er kwam een vraag i.v.m. studie voor het eerste leerjaar. Kinderen van die leeftijd
kunnen niet zelfstandig hun huiswerk maken. Er zal eens gepolst worden of die

-

-

leerlingen niet gewoon terug bij Juf Bianca kunnen spelen. Dit zal besproken worden
met de juffen van het eerste leerjaar.
Naschoolse opvang: Officieel vanaf 16u10, maar werd vroeger pas vanaf 16u20
gedaan. Nu terug 16u10.
Voorschoolse opvang: Kinderen komen pas 8u20 naar de steen. Pas vanaf 8u20
toezicht op de steen, ervoor moeten de kinderen naar de Stap gaan .
‘Nadarverfraaiing’: De nadars wat vrolijker pimpen, zou moeten weer en wind proof
zijn. Leerkrachten hebben dit ook reeds besproken= vlaggen – kapot, tape – gaat er
niet af: zijn van de gemeente. Is weven eventueel een optie? Nog niets verder
concreet besproken. Het is iets moeilijk.
5/10 dag van de leerkracht: Wordt verder per mail besproken.
Het kwartier lezen om 13u15 in het lager wordt door iedereen zéér positief onthaalt.
Zou het geen idee zijn om dactylo te kunnen aanbieden binnen het lessenpakket? (ik
vernam via Dewaele dat er dit jaar geen dactylolessen georganiseerd worden in
Veldegem): Juf Tanja deed tip10. In pauzes en vrijdag na 15u. Er mag een externe
komen. In lager nog niet voldoende taken op pc waardoor ze dat verleerd zijn tegen
in middelbaar. Is dit noodzakelijk in het lager? In leerplan zal er wel iets zitten, maar
voornamelijk functioneel gebruik. Als leerplan het niet verwacht, waarom verwachten
wij als ouder het? Is het zinvol? Er zijn wat online toepassingen te vinden. Voor elk
wat wils. Luc informeert bij omliggende scholen.

TO DO:
-

Aanmaken van een ‘cloud’ waarin nodige documenten van werkgroepen,
standaardbriefjes, … in terug te vinden zijn.
Contact met de foorkramer
Dag van de leerkracht: verdere communicatie via mail

Volgende vergadering: 10/11

