Vergadering ouderwerking 14 september 2020
Aanwezige leden ouderwerking:
Geert, Filip, Gosse, Susan, Stephanie , Sevda, Karen en Peter

Vertegenwoordiging directie en leerkrachtenteam:
Meester Kris (directeur), juf Ann (1D), juf Frieda (1K), juf Ilke (6C)

Vertegenwoordiging inrichtende macht:
/

Bestuursleden:
Maarten Van Dyck (voorzitter), Véronique Meesdom (penningmeester), Tineke Van hunskerken

Verslaggever:
Tineke Van hunskerken
1. Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter leidt de vergadering in. Verslag van vergadering 29 juni 2020 wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie voorbij activiteiten:
a. Ijsjes laatste schooldag:
Op de laatste schooldag werd er aan elke leerling en leerkracht een ijsje uitgedeeld,
aangeboden door de ouderraad. Goed initiatief dat door de leerlingen geapprecieerd werd en
dus voor herhaling vatbaar.
b. Proclamatie laatstejaars:
In tegenstelling tot de voorbije jaren waarbij er één grote proclamatie voor alle 6de jaars
georganiseerd werd, moest er dit jaar gezocht worden naar alternatief. De school heeft
gelukkig eind augustus toch nog voor alle 6de jaars een klein proclamatie kunnen organiseren.
Alle 6de jaars werden in kleine groepen ingedeeld zodat iedereen tijd had om met klastitularis
en medestudenten nog even het bewogen schooljaar te bespreken. De pakketjes met corona
proof hapjes en drankjes werden door de ouderwerking gesponsord.
c. Fruitactie:
Omwille van corona werden er dit jaar bananen uitgedeeld aan de leerlingen (voorbije jaren
tomaten en druiven).
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De verdeling verliep heel vlot en de meeste leerlingen vonden dit een goed alternatief.De
rijpheid was eveneens goed.
3. Update corona regelgeving school
Meester Kris licht toe dat het een jaar zal worden waar het voor iedereen wat zoeken zal worden.
Afhankelijk van de code waarin de school op bepaalde momenten zitten, zullen er zaken kunnen
georganiseerd worden maar dit is vooraf uiteraard moeilijk te voorspellen.
4. Vaste activiteiten schooljaar 2020-2021
a. Lerarendag
Meester Kris licht toe dat er dit jaar geen receptie georganiseerd kan worden.
De ouderwerking zal bekijken welk alternatief kan aangeboden worden aan de leerkrachten.
Filip Ceulemans en Karen Wouters gaven zich op om mee te helpen bij uitdelen. Een voorstel
zal worden gedaan in whatsapp groep van de ouderwerking
b. Bib zakjes
De bib zakjes zijn besteld en worden in de week van 21/9 geleverd in de kleuterschool.
In eerste instantie zal dit aan de kindjes van de 3de kleuterklas gegeven worden en vanaf
volgend jaar aan de kindjes van 3e kleuterklas en nieuwe leerlingen 1st leerjaar.
Eerste zakje wordt gratis aangeboden aan de leerlingen, nadien kan dit tegen betaling
bijbesteld worden.
Logo ouderwerking heeft Jana met meester Jan geregeld.
c. Hesjes/rugzakhoezen
De voorraad van de hesjes en rugzakhoezen zal Vero checken met secretariaat en indien
nodig bij bestellen.
d. Activiteiten ouderwerking (nieuwjaarsreceptie/etentje/teambuilding)
Er zal geprobeerd worden om een alternatief te voorzien waarbij er toch nog
nieuwjaarsreceptie kan georganiseerd worden (eventueel voorverpakte hapjes) omdat het
toch belangrijk is iedereen eens samen te brengen. Hoe dit zal gebeuren zal afhangen van de
dan geldende maatregelen.Veronique gaf zich op om hierbij te helpen.
Het etentje/teambuilding zal vervangen worden door corona proof alternatief in de buitenlucht,
er wordt gedacht aan fietstocht met eventueel picknick of eventueel paintball activiteit.
Maarten zal dit verder bekijken.
e. Schoolfeest
Meester Kris kan hier nog geen uitsluitsel over geven, ook dit zal afhangen van kleurcode
waarin we zitten en ook de input van de leerkrachten is hier van belang. Het schoolteam start
met de voorbereiding van het schoolfeest, maar voorlopig een vermagerde versie aangezien
de coronasituatie momenteel te onzeker is.
f.

Kerstmarkt
Dit moet nog gecheckt worden met gemeente. Meer nieuws wordt volgende vergadering
verwacht.

g. Sinterklaasactie
Meester Kris laat weten dat leerkrachten dit jaar zelf sinterklaasactie zullen organiseren. De
ouderwerking levert de pakketjes aan ( speculaas en mandarijntjes)
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5. Nieuwe voorstellen activiteiten schooljaar 2020-2021
Er worden werkgroepjes samengesteld die bepaalde activiteiten redelijk autonoom kunnen
organiseren en uitwerken. Ofwel wordt er een status gegeven via whatsapp ofwel via mail zodat
iedereen wel op de hoogte is van wat er lopende is.
a. Fuif:
Activiteit die tot doel heeft om ouders bij elkaar te krijgen.
Er moet nog nagegaan worden of dit in huidig schooljaar georganiseerd zal worden. Maar het
team zal dit uitwerken alsof dit zal kunnen doorgaan.
Werkgroep bestaat uit: Maarten, Gert, Noëmi ( Geert, Amaury,Wim)
b. Fotoboek:
Maarten licht toe hoe hij de werking ziet, dat communicatie zal gebeuren door ouderwerking
en dat er dus niets verwacht wordt van de school. Er zal ouders gevraagd worden foto en
weetje aan te leveren. En de ouderwerking zal dan fotoboek samenstellen.
Er worden vanuit de ouderwerking vragen gesteld omtrent de GPDR regels en meester Kris
legt uit dat er onder de leerkrachten niet veel animo bestaat voor een fotoboek. Dit is niet voor
alle leerlingen toegankelijk want niet alle ouders willen dat hun kinderen in fotoboek staan.
Er wordt ook aan de 6de jaars een klein fotoboekje uitgedeeld van de gemeente tijdens de
proclamatie.
Stephanie komt met alternatief: gezinskalender met tekeningen van tekeningen. Dit is
toegankelijk voor alle leerlingen en er kan misschien een soort van wedstrijd georganiseerd
worden.
Er wordt door ouderwerking beslist om met kalender verder te gaan.
Werkgroep bestaat uit: Stephanie, Elke en Tineke
c. Onderzoek sponsoractiveit:
Deze groep zal bekijken of er andere, betere alternatieven zijn voor soepactie.
Hierbij moeten we rekening houden dat het misschien niet mogelijk is om pakketten samen te
stellen en ook met verdeling zal moeten rekening gehouden met corona maatregelen.
De alternatieven die op tafel liggen zijn; soepactie, choco, wijn, chocosticks voor chocomelk,
en adventskalender.
Meester Kris en Vero merken op dat in het verleden al wijnactie werd georganiseerd en dat dit
eigenlijk maar heel beperkt publiek aansprak en dit meestal in grote aantallen werd
aangekocht door beperkt aantal ouders.
Werkgroep: Tineke, Gosse, Gert, Jana en Maarten
d. Soepactie/alternatief:
Voor of ten laatste op volgende vergadering zullen voorstellen van sponsoractiviteit worden
gedaan aan leden ouderwerking. Dan kan iedereen mee beslissen wat we uiteindelijk zullen
organiseren. Afhankelijk van wat er verkocht zal worden, moeten we timing bepalen.
De verdere uitwerking van de sponsoractiviteit zal door deze groep gebeuren.
Werkgroep: Jana, Maarten, Sevda en Susan
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6. Varia
a. Update speelplaats grote CADE
Er wordt vanuit ouderwerking gevraagd wat de status is van de speelplaats van de grote
CADE.
Binnenkort zal er een update beschikbaar zijn, hier moet eerst nog over samen gezeten
worden.
Maar sowieso zal dit een mini versie worden van de kleine CADE, aangezien speelplaats ook
dienst doet voor bepaalde activiteiten waaronder schoolfeest.
b. Schilderen van refter
Er wordt vanuit de ouderwerking gevraagd of de verfraaiing van de refter dit jaar kan
doorgaan.
Dit moet nog besproken worden op leerlingenraad. Dit stond op de agenda vorig jaar maar de
leerlingenraad is door corona niet meer kunnen doorgaan.
Timing is half oktober – begin november.
c. Schoolraad
Meester Kris licht toe dat momenteel alleen An Permentier als afvaardiging van de ouders in
de schoolraad zit.
Zowel Tinne Krijnen als Bart van de Vijver (die plaatsvervanger lid was) zijn niet meer actief
op de school (kinderen zijn vorig jaar afgestudeerd) maar kunnen juridisch niet vervangen
worden in de schoolraad. De mandaten lopen af 31/3/2021 en dan moet er door de school
terug verkiezingen worden georganiseerd volgens huishoudelijk reglement art 2. Dan kan
iedere ouder zich kandidaat stellen, dit hoeft dus niet perse iemand van de ouderwerking te
zijn.
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