OUDERRAAD 4 JUNI 2020 (ONLINE)
aanwezigen : Annemie, Jo, Katrien A, Katrien V, Eef, Evi, Kathleen, Jan, Bjorn, Inge, Ralf
Verontschuldigd: Ruth, Elke
aanvang/einde : 20:00 – 21:30
Agenda:
1. Covid-19
a. Toestand op school
b. Welke verwachtingen voor juni
c. Hulp nodig
d. Ouders en mondmaskers
2. Infrastructuur
3. Ouderraad
a. Werking tijdens corona
b. Samenstelling 2020 2021
c. Nieuwsbrief
d. Laatste ouderraad
4. 2020-2021
5. HIb-Hob
6. Varia
a. Verkeer – mannetjes
b.

Onderwerp
COvid-19

Besproken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acties

Kleuters zijn deze week goed gestart
Kleuterklassen spelen gescheiden
Extra spoelbakken (gehuurd) voor kleuter speelplaats
en speelplaats 5-6
Morgen ((Juni) start het 4de leerjaar
Maandag alle andere klassen
Het 3de en 4de wordt gesplitst in kleinere groepjes voor
les te volgen
2de leerjaar zit weer in zijn oorspronkelijke leerbubbel
Er is geen plan voor zomerklassen
5 en 6 gaan wandelen met natuurpunt
Er is geen hulp nodig van de ouders op dit moment
Er zijn 9 speelplaatsen, scheiding met nadar hekken.
Alle grasvelden worden ook benut zodat de bubbels
gescheiden blijven

Annemie – visuele
herinneringen voor
ouders om
mondmasker te
dragen.

Ouderraad PDC – Verslag – info@ouderraadpdc.be

Onderwerp

Besproken
•

Acties

Enkele ouders vergeten mondmaskers te dragen.
Misschien een papier ophangen voor iedereen eraan
te herinneren.
o officiëel verplicht voor ouders, meermaals
gevraagd
o gebruik door merendeel van ouders, maar
niet 100%

•

Infrastructuur

Ouderraad
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Afscheidsreceptie voor 3de kleuterklas en 6de leerjaar
gaat er zijn voor de kinderen, maar zeer waarschijnlijk
niet met ouders (zoals het er vandaag uitziet)
• De energie en acties van de leerkrachten worden wel
geapprecieerd.
• De leraarskamer kan niet meer gebruikt worden, er
gaat gekeken worden of ze een plaats in het klooster
kunnen krijgen.
• Alle extra kosten met aankoop/huur van materiaal
omwille van de corona maatregelen worden
bijgehouden.
De bouwvergunning is goedgekeurd. Annemie heeft het van
de zusters gehoord. Maar verder heeft ze van niemand anders
nog iets gehoord. De plannen zijn er op de gemeente, maar er
is nog geen exemplaar bij haar. Er is ook nog geen tijdlijn
gekend.
Eens er plannen zijn zullen deze gedeeld worden met
leerkrachten en ouderraad.
Er is al wat verhuisd tussendoor vanuit de feestzaal.
In de media staat dat in 2021 de nieuwe school zou opengaan,
maar 2022 is realistischer.
Het middelbaar zal een 12 klassen hebben (6 voor 1ste en 6
voor het 2de middelbaar)
Een van de buren probeert tegen te werken met dit project
door onrust te zaaien. Ralf heeft de persoon vriendelijk
geantwoord.
De ouderraad is werkt voorlopig on-line. Hopelijk kunnen we
de laatste ouderraad buiten doen. OR plant geen activiteiten
meer
• OR plant geen activiteiten meer
• laatste ouderraad einde juni
◦

eten op restaurant wellicht niet mogelijk, alleen al
door drukte

◦

samenstelling ouderraad 2020-21
▪

Eef Deman stopt, vervanging in schoolraad
(adviesorgaan van ouders – leerkrachten,
bespreking langere termijnvisie, 3x / jaar)

▪

Willy blijft penningmeester ?

▪

werken met taakgroepen

Annemie –
plannen delen met
de ouders

Ouders van de
ouderraad:
1. Iemand
voor de
Schoolraad
2. Functie
opnemen
volgend
school jaar
bij de OR

Onderwerp

Besproken

Acties

Betreffende de fuif, wat gaat er gedaan worden met de
kaarten van de fuif. Als iemand geld terug wil, dan kan dat via
meester Wim. Hoe gaan we hierover communiceren? Hoe
organiseren? Fuif blijft onder voorbehoud
Er komt nog een laatste nieuwsbrief met nog enkele zaken
over de school en de Lock down periode, opstart en verloop.
Annemie zal ook eens horen bij de leerkrachten of zij nog wat
kunnen schrijven.

3. Activiteiten
die we in
2020-2021
kunnen
doen
Communiceren
omtrent kaarten
fuif

Activiteiten schooljaar 2020-21
◦
Hib-Hop

Iedereen mag ideeën aanbrengen

4/5 – Ralf heeft het gemeld bij Hip-Hop via mail omdat er
geen adviesraad meer was. Er komt opvolging van hun kant
om te zien of het wat beter kan.

Ralf zal het
doorgeven aan de
naschoolse opvang

28/4 - 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.
Varia - Verkeer

Eén van de witte mannetjes is beschadig. Voor de zomer gaan
we ze weer naar binnen halen voor restauratie. Er is met
Toverveld gecommuniceerd hierover en zij plannen hetzelfde.
Raf (Toverveld) zou ons er nog over contacteren wat we er
veder mee gaan kunnen doen

Varia - les methodes

Het eerste leerjaar gaat met de vernieuwde methode leren
lezen en schrijven (‘Ik lees met Hub en Aap’). De boeken zijn
vandaag aangekomen
Er wordt ook overwogen om de nieuwe rekenmethode over
te nemen als er budget is.

Varia - typ10

De typ10 lessen zijn een succes op school. Er moeten er nog 2
gegeven worden, die dan ook in de komende weken gegeven
zullen worden. (Juf Sofie is er voor op cursus geweest)

Volgende ouderraad vrijdag 26 juni 2020. Locatie en tijdstip worden nog doorgegeven via e-mail.
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