OUDERRAAD 28 APRIL 2020 (ONLINE)
aanwezigen : Jan, Katleen, Evi, Jo, Katrien V, Katrien A, Eef, Mevr Annemie, Willy, Ruth, Ralf
Verontschuldigd: Elke
aanvang/einde : 20:00 – 21:00
Agenda:
1. Situatie op school
- werkdruk
- leerlingen
- ondersteuning nodig?
2. Activiteiten op school
- fuif
- schoolfeest
3. Communicatie
- nieuwsbrief
- website / sociale media
4. Varia
- infrastructuur
- volgende ouderraad

Onderwerp

Besproken

Acties

Situatie op school

De school vangt 14 tot 16 kinderen per dag op, dat is het
hoogste aantal van de scholen binnen het cluster waarvan
onze school deel uit maakt. De leerlingen zijn in 2 groepen
opgedeeld (kleuter/lager).

Annemie

De lagere schoolkinderen doen de werkjes onder begeleiding
van 1 leerkracht.
De kleuters spelen vooral en als het mooi weer is spelen ze in
de zandbakken. Ze houden daar wel geen 1,5m afstand omdat
dat gewoon niet werkt
Vanaf 4 mei worden er eer leerlingen verwacht, dat wordt
verder bekeken wat de impact ervan is. Ook in de toekomst
moet gekeken worden hoe de opvang van de lesvolgers
gescheiden blijft.
De risicoanalyse is gedaan, maar blijven vragen:

Ouderraad PDC – Verslag – info@ouderraadpdc.be

Onderwerp

Besproken
1. Wat met de speeltijden ivm afstand
2. Hoe kan je nalezen bij een lln of iets juist geschreven
is vanop 1,5m afstand
Het zesde gaat 2 dagen naar school op maandag en dinsdag,
de andere dagen zijn voor 1 en 2 met 2 halve dagen. Maar de
planning en communicatie gaat zeker en vast nog volgen.
Verandering van de planning is nog steeds mogelijk.
Problemen waarmee de school kampt:
1. Meer ruimte gaat nodig zijn als er meer leerlingen
komen
2. Hulp van vrijwilligers van de gemeente voor
begeleiding
3. Wifi codes, die de gemeente centraal ging voorzien,
daarvan is er niets gekomen – is voorlopig opgelost
4. Communicatie tussen gemeente en scholen is zo goed
als onbestaand. Er is geen on-line meeting tussen
schoolbesturen en de gemeente.
Positieve noot:
1. Leerkrachten zien het helemaal zitten, ook tijdens de
paasvakantie was het geen probleem voor vrijwilligers
2. Alle leerlingen zijn on-line en ze worden ook allemaal
bereikt
3. De nieuwe website van Meester Bart is een aanrader
voor de kleuters en een tip voor ouders
4. Online klasmeetings worden wel gesmaakt door de
leerlingen
5. Vragenuurtje voor het zesde is ook een succes
6. De klassen van de lagere school liepen voor met hun
leerstof, dus de impact van de laatste maanden, gaat
beperkt zijn
7. De leerlingen van het zesde zullen hun getuigschrift
zeker kunnen krijgen of het met een receptie gaat zijn,
is bang afwachten.
Komt eraan:
1. 3de en 4de leerjaar gaan meer interactie krijgen met
hun leerkrachten, er is een duidelijke vraag.
Op 18 mei komt er ook hulp van de 3de jaars (stagairs). Het
mixen van andere mensen in de huidige bubbel roept vragen
op. Voorlopig wordt gedacht om deze de noodopvang te laten
doen.
Als de school weer start voor bepaalde klassen, wordt er ook
tijd besteed aan het welzijn van de kinderen
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Acties

Onderwerp

Besproken

Acties

Maar meer details over het verloop van de 15de mei zullen nog
gecommuniceerd worden op gepaste tijden.

Activiteiten op
school

Er zullen geen activiteiten meer zijn dit schooljaar (schoolreis,
toneel, ..). Ook de pedagogische studiedag gaat niet meer
door.
Voor de ouderraad gaan er ook geen activiteiten door en de
fuif staat op de lange baan. Voorlopig heeft de fuif geen gat
geslagen in de kas omwille van de inkomgelden, die de kosten
dekken. Tenzij ouders hun geld zouden terug willen.

Annemie zal zien
naar de datum en
zal zorgen dat de
zaken verdeeld
worden onder de
aanwezige
kinderen

De drank en chips mogen uitgedeeld worden omwille van
beperkte houdbaarheid.
Communicatie

Varia – Opvang

Varia –
inschrijvingen
Varia – uren voor
volgend jaar

Varia – Juf Nancy

Komt er nog een nieuwe nieuwsbrief? Er is ruimte voor:
- Hoe ouders en kinderen omgaan met lockdown
- Hoe kinderen het ervaren.
- Hoe leerkrachten het ervaren
De leerlingen ervaren de opvang anders nu meester Bart er
niet meer is. De dynamiek is veranderd en de kinderen willen
minder graag nablijven. Het is van voor de Lockdown, dus nu
minder relevant. Maar de huiswerkklas wordt als zeer streng
gezien, Juf Anja zou (te) streng zijn.
De inschrijvingen voor volgend schooljaar zijn verlengd
geworden omwille van de Covid-19 situatie, maar zoals eerder
vermeldt, de gemeente is moeilijk te contacteren. Er zijn al 9
broers/zussen in geschreven
Het aantal uren voor de lagere school is gelijk gebleven. De
kleuterschool heeft 11u bijgekregen. Bart en Dorina die ook
de lagere school deden, zullen dan weer volledig met de
kleuters kunnen bezig zijn. Dorina zou wel meer 13u hebben
(50%).
Volgend jaar is er nog een extra 6de en een extra 3de.
De bestralingen zijn voorbij, maar ze is heel vaak alleen thuis.
Ze heeft ervan afgezien. Het is nu wel mentaal heel zwaar.
Ze ziet het wel helemaal zitten voor komend schooljaar.

Volgende ouderraad donderdag 28 mei - online
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Ralf zal het
doorgeven aan de
naschoolse
opvang

