Ouderraad 29 oktober 2020 (ONLINE)
aanwezigen : juf Annemie, Evi, Katrien V, Ralf, Katleen, Katrien A, Jan R, Björn, Ruth,
Mouna, Inge
geëxcuseerd : Jan H
aanvang/einde : 20:00 – 22:00
agenda :
1. School en COVID-19 status
1. Brengen en ophalen kinderen
2. Situatie in school ( kinderen en leerkrachten)
3. Verlengde herfstvakantie
2. Hib-Hop
3. Koekjesverkoop
4. Infrastructuur
5. PDC feest
6. Varia

verslag :
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brengen/halen en Corona
◦ brengen : gebruik van mondmaskers wordt goed opgevolgd, op enkeling na
die reeds werd aangesproken. Indien dit nog zou voorkomen, kan de
wijkagent worden gecontacteerd.
◦ ophalen naschoolse opvang Hip-Hop : regels hangen niet uit en zijn niet
duidelijk. De ouderraad heeft Hip-Hop reeds gevraagd duidelijk te
communiceren. Een nieuwe verantwoordelijke voor de Hip-Hop startte
onlangs (Silke).
Deze vraag wordt herhaald (Katleen – email en ook juf Annemie
mondeling).



Andere gevolgen nieuwe Corona besmettingsgolf
◦ verlengde herfstvakantie : wegens de nieuwe Corona besmettingsgolf loopt
de herfstvakantie van 2 tot 12 november.
◦ zwemlessen worden vervangen door turnlessen



Hip-hop adviesraad
◦ Katleen heeft voor eerst deelgenomen (online)
◦ Begin september is er een indexaanpassing doorgevoerd in het tarief voor
naschoolse opvang
◦ overschakeling naar nieuw scansysteem dat ook wordt gebruikt bij i-school
(zoals bij Speelkriebels), verschillen tussen QRIKO en i-school:
▪ Er is geen overdracht van niet-opgebruikte minuten van de voorschoolse
opvang naar de naschoolse opvang mogelijk.
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▪ De annulatiekosten voor een gereserveerde opvangdag tijdens een
schoolvakantie bedragen 10 euro in plaats van 11,37 euro.
▪ Er is een buffer van twee minuten: pas na twee minuten start de
volgende tijdseenheid.
▪ Ouders die hun kinderen naar de opvang komen brengen op een
schoolvrije dag of vakantiedag en die daarvoor niet ingeschreven
hebben, betalen 10 euro boete + de opvangtijd.
▪ Momenteel is nog niet in een scansysteem voorzien en het is ook niet
opgenomen in de begroting. De begeleiders zullen de kinderen aan- en
afmelden op tablets met kindlijsten die gekoppeld zijn aan de locatie.
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Koekjesverkoop
◦ 242 pakketten verkocht tot nu toe (47 via het webformulier)
◦ opbrengst momenteel +/- 950 €
◦ tiental onverwerkte envelopen in school
◦ Vraag van DHL om 1500-tal pakketten te kopen via school (vraag van Elke)
→ tegen wanneer ? Leverbaar door Lotus ? → Katleen en Evi gaan na



Infrastructuur
◦ architect heeft plannen toegelicht aan leerkrachten
◦ leerkrachten hebben opmerkingen doorgegeven
◦ sanitaire blokken worden nog aangepast
◦ planning : ruimte vrijmaken vóór Kerstvakantie, afbraakwerken start ná
Kerstvakantie, volgende fase is bouw woningen voor zusters en
multifunctionele zaal
◦ opvang lagere school, kamer leerkrachten, feestzaal, bibliotheek
◦ wellicht wordt een zeecontainer voorzien voor tijdelijke opslag
◦ tijdige communicatie nodig rond brengen/halen/toegang tot gebouwen



PDC feest
◦ afhaalmaaltijd : pasta
◦ Evi heeft keuzeopties en prijzen ontvangen van de traiteur die
schoolmaaltijden verzorgt
◦ verkoop zal gebeuren op dezelfde manier als koekjesverkoop
◦ communicatie nodig vóór Kerstvakantie



verkeersmannetjes
◦ allemaal nog ter plaatse, sommigen moeten opnieuw worden vastgezet



Kerstkaarten
◦ niet weerhouden



Sint-Niklaas
◦ bezoekt school zoals elk jaar
◦ ouderraad sponsort cadeaus zoals afgelopen jaren



nieuwbrief
◦ volgende nieuwsbrief voor begin december (PDC feest, Sint-Niklaas,
nieuwbouw,...)
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Volgende ouderraden
 november : geen ouderraad
 december : DI 1
 januari : DO 14
 februari : DI 23
 maart : DO 18
 april : DI 20
 mei : DO 20
 juni : VR 25
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