Ouderraad 20 april 2021 (ONLINE)
aanwezigen : Mevr Annemie, Evi, , Ralf, Katleen, Jan R, Jo, Juf Liesbet,
geëxcuseerd : Inge, Mouna, Ruth, Katrien A,
aanvang/einde : 20:00 – 21:13
agenda :
1. Infrastructuur
a. Planning van de werken dit schooljaar
b. Delen van de plannen (uitzicht en wat er veranderen gaat voor de lagere school)
c. Toegang tot de school
d. Speelruimte voor de kinderen
e. Materiaal ouderraad
2. Covid- 19
a. Situatie op school
3. Schoolfeest
a. Plannen
4. Ouderraad 2021 -2022
5. Varia
verslag :
2. Infrastructuur
a. Planning van de werken dit schooljaar
Alles staat op de website van de ouderraad en in de nieuwsbrief, dit is extra info:
- Half juni gaan 5 en 6 naar containerklassen op de parking IvD
- Het secretariaat en Annemie gaan ook verhuizen in een container, maar het is niet
duidelijk waar deze gaat staan.
b. Delen van de plannen (uitzicht en wat er veranderen gaat voor de lagere school)
- Annemie ging eens kijken of zij de plannen voor de lagere school kon vastkrijgen
- Er is nog geen aannemer voor de werken aan de school
c. Toegang tot de school
- Maandag (19/4) was het nogal rommelig, maar vandaag ging het al beter
- Ouders kunnen hun kinderen op 1 locatie afzetten, het is niet nodig om kleuters en
lagere school kinderen op verschillende plaatsen af te zetten, ze mogen over de
speelplaatsen gaan.
- HIP HOB zou op speelplaats lagere school en refter voor lagere school gebruiken, de
kleuters de speelplaats en de huidige opvang.
- Er zijn geen werken aan plafond in kleuter opvang, tenzij tegen einde schooljaar
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-

Hib hop moet ook materiaal opruimen – KATLEEN zal het aan Hib hop ook nog eens
melden
d. Speelruimte voor de kinderen
- Voetbalveld (kunstgras) wordt gebruikt. Het is verdeeld over 123 op do en vr en 456
ma en di
e. Materiaal ouderraad
Ons materiaal is al verhuisd naar de kelder onder de kleuters
Praktische ongemakken nu klassen door het lokaal Mevr. Annemie of Juf Ellen moeten voor hun klas te
bereiken. Probleem voor de verhuis van het materiaal via een te smalle trap, kan en uitdaging worden.
3. Covid- 19
• Iedereen is het wel beu dat er weinig kan gedaan worden van activiteiten
• Zwemmen is 1 klas per keer, de andere klas krijgt extra turnen
• Uitstappen per klas gaan er wel nog gedaan worden (buiten activiteiten)
• Mondmasker plcht voor 5 en 6
• Enkele zieke ouders gekend, maar kinderen blijven thuis = ok
4. Schoolfeest
• Plannen en concept krijgen vorm – wordt een online film
• “apero” pakket verkopen om tijdens de show te nuttigen met het gezin
- EVI gaat horen voor box bij bar deco
- LIESBET, JO, JAN – formulier voor op de website om box te bestellen
(Liebet bevestigde onlinewinkel.nl voor formulier)
• Datum van de vrijdag 28ste blijft behouden
5. Ouderraad 2021 -2022
Om de samenstelling voor volgend jaar te bespreken is er gekozen een aparte ouderraad te houden
op maandag 10 mei om te zien wie wat op zich wil nemen. Nog een mail voor sturen.
6. Varia
•
•

Warme maaltijden volgen schooljaar worden misschien opgeschort omwille van praktische
redenen en gebruik van de refter. Het aanbieden van soep zou in de klas kunnen en zou
geen probleem zijn. Word vervolgd
Hip Hop:
- Inscannen is gemeld en zou nu geen probleem meer zijn. Is nog na te kijken.
- Opmerkingen over een begeleid(st)er is met Hib Hop besproken en de persoon zou
erop aangesproken worden

Volgende ouderraden
• Extra ouderraad over ouderraad MA 10 MEI
• mei : DO 20 `
• juni: Vr 25
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