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Verslag ouderraad 1 december 2020 – digitaal omwille van COVID-19
Aanwezig : Melina Dedijn, Tinne Delbaen, Carla Detiège, Elise Moeskops,
Steven Pauly, Lien Schoonjans, Dominique Schrijvers, Kim Schroeven,
Olivier Vanparrys, Steven Van Steen, Veerle Vanvoorden.
Verontschuldigd : Wouter Achten, Ann-Marie Arcq, Annelore Wallyn.

1. Goedkeuring verslag

Approval Minutes

Verslag OR 22 oktober: verslag goedgekeurd.

Minutes previous meeting approved.

Update grootoudersfeest: niet in november maar
alternatief wordt in januari verwacht.

Update grandparents event: not in November
but alternative event is expected in January.

2. Reilen en zeilen op school
 Algemeen – Corona virus gerelateerd:
geen besmettingen momenteel


Algemeen:

a: Verkeersveiligheid kant Egenhovenweg:

School updates
General - Corona virus related:
No infections at the moment
General:
a: Road safety on the Egenhovenweg:

Er zouden subsidies mogelijk zijn om rondom de
school de veiligheid te verbeteren. Verlichting, losse
elementen,... Kunnen we dit proberen aan te vragen?

It would be possible to subscribe for a subsidy
to improve safety around the school, f.e. .
lighting, loose elements,... Can we try to apply
for this?

Er blijven te veel mensen op de vluchtheuvel
parkeren. Toch nog eens sensibiliseren?

Too many people remain parked on the
refuge. Do we need to raise awareness again?

De stadswacht vindt onze oversteekplaatsen niet
onveilig genoeg om daar mensen op te zetten.

Stadswacht doesn't think our crossings are
unsafe enough to assign people for this.

Carla gaat dit ook opnemen met schepen Van Sina,
eventuele circulatie vanaf Celestijntje tot
Egenhovenweg met Kiss en ride.

Carla will take this up with Mr. Van Sina:
possibility for a circulation from Celestijntje to
Egenhovenweg with Kiss and ride.

b: Oudercontact: goed verlopen. Enkel 1ste leerjaar
werd face to face georganiseerd. Dit omdat de
oudercontacten in 3e kleuterklasje ook waren
weggevallen en dit toch een belangrijke overgang is.
Alle andere klassen hadden een online oudercontact
en dit werd heel positief onthaald door ouders en
leerkrachten.

b: Parental contact: went well. Only the first
year was organized face to face. This was
because the parent contacts in the 3rd
kindergarten class were also cancelled last
year and it’s an important transition. All other
classes had an online contact and this was
very well received by parents and teachers.

c: Doorlichting school: code oranje= geen doorlichting.
De school kon vrijblijvend intekenen om een

c: School inspection/screening: code orange=
no screening. The school could sign up for a
support function/ bridging figure without
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ondersteunende functie/ brugfiguur toegekend te
krijgen en heeft hier op ingetekend. Tussen krokus en
Pasen wordt er gewerkt rond thema
‘kwaliteitsontwikkeling’, dit sluit aan bij project waar
beleidsteam reeds aan werkt.
Inspectie werd naar later moment verschoven.
Normaal vindt dit plaats om de 3-4 jaar.
 Kleuterschool
a: Fietsproject
-2e en 3e kleuterklas fietsen regelmatig buiten
b: Taalproject:
-Van januari zal taalproject starten en dit vanaf de
instapklas. Er wordt spelenderwijs rond klanken
gewerkt met bvb vingerpopjes.
 Lagere school
a: Dia.be: testen 5e leerjaar: nieuwe pilootfase ter
vervanging LVS toetsen - toets via computer - je kan
evolutie kinderen makkelijker opvolgen
Schoolteam merkt dat kloof tussen kinderen die het al
moeilijker hadden en kinderen die mee kunnen groter
wordt.
3. Babbelbox Evaluatie
Kleine opkomst maar deelnemers vonden het wel fijn.
Liep nu wat stroef in sommige groepen omdat veel
ouders wat onwennig waren.
Als het nog eens zou georganiseerd worden dan zou
er sneller gebabbeld worden tussen de ouders omdat
men elkaar nu al eens gezien heeft en eerste
contacten gelegd zijn.
4. Toelichting meerjarenplan ICT
a: 5 jarenplan: werd in kaart gebracht - leden OR
krijgen mail met deze informatie om tegen einde van
de kerstvakantie vragen te verzamelen.
5. Budgetaanvragen 2020 - 2021
a: Inkomstenfront blijft moeilijk:
-begroten: aperobag, valentijnontbijtmand en
winterwandeling.
-niet begroten: Kwis:
-halvering: Schoolfeest: in de hoop dat er alternatief
kan uitgewerkt worden

obligation and has signed up for this. Between
krokus and Easter the theme were the school
will work on is ‘quality development’.
Inspection was postponed until later.
Normally this takes place every 3-4 years.
Nursery School
a: Bicycle project
-2nd and 3rd year cycle regularly outside
b: Language project:
-From January, this project will start from the
entry class till 3th year. We will work playfully
around sounds with f.e. finger puppets.
Primary School
a: Dia.be: testing 5th grade: new pilot phase
to replace LVS tests - test via computer - you
can follow evolution children more easily
The school team noticed that the gap between
children who already had a harder time and
children who can go along is widening.
Evaluation Babbelbox
Small turnout but participants appreciated the
initiative. Now it was a bit awkward in some
groups because many parents were a bit
uncomfortable.
If it would be organized again, there would be
quicker chats between the parents because
they have already seen each other and first
contacts have been made.
Explanation of ICT multiyear plan
a: 5-year plan: was mapped out - PTA
members receive mail with this information
and collect questions by the end of the
Christmas holidays.
Budget 2020 - 2021
a: Income front remains difficult:
-budgets: aperobag, valentine breakfast
basket and winter walk.
-Not budgeted: Quiz:
-Reduced: School party: in the hope that an
alternative can be worked out
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b: Uitgaven:
-Reeds betaald: Jaarlijks lidmaatschap VCOV en de
goede vriend
-voorzien: Ondersteuning VOS voor de zaken die niet
onder subsidie vallen en onderhoud speeltuigen.
Ondersteuning ICT voor lagere en kleuterscholen.
6. Werkgroep VOS

b: Expenditure:
-Already paid: Annual membership VCOV and
the good friend
-provided: Support VOS for the matters not
covered by the subsidy and maintenance of
playground equipment.
Support ICT for primary and kindergartens.
Workgroup VOS

a: Subsidie speelplein:
-15/1: deadline indiening vervolgsubsidie. Als we die
niet halen hebben we 15/4 nog.

a: Subsidy playground:
-15/1: deadline for submission of follow-up
grant. If we don't make it we still have 15/4.

-3 en 4e leerjaar heeft ideeën uitgewerkt met wat ze
graag als extra speelmateriaal hebben.

-3 and 4th grade has worked out ideas with
what they would like to have as extra play
material.

-Eerste meeting met architect vlot verlopen, leuke
ideetjes van spelen op en rond speeltuig. Eventuele
toevoeging openluchtklas, voetbalveld blijft aanwezig.
Nieuwe afspraak net voor kerstvakantie om voorstel
te bespreken.
b: VOS klusdag 14 november:
Kon doorgaan met enkel leden van VOS-groep: alle
taken uitgevoerd m.u.v. wilgenhutten omdat dit niet
corona proof kan herstelt worden
7. Aperobag 11/12/2020

-First meeting with architect went smoothly,
nice ideas of playing on and around
playground equipment. Possible addition of
open air class, soccer field remains present.
New appointment just before Christmas
holidays to discuss proposal.
b: VOS- working day 14 November:
Could continue with only members of VOS
group: all tasks carried out except willow huts
because this cannot be repaired corona proof.
Aperobag 11/12/2020

Iets meer dan 50 stuks verkocht momenteel.
Donderdag laatste reminder versturen zodat we
bestelling kunnen plaatsen. We mogen zelf niets
versnijden dus alles voorverpakt.

Just over 50 bags sold at the moment. Send
last reminder on Thursday so we can place the
order on time. We are not allowed to cut
anything ourselves so everything is prepacked.

Vrijdag laatste dag bestelling en betaling - zaterdag
bestelling doorgeven.

Friday last day order and payment - Saturday
order.

8. Valentijnsontbijt 14/02/2021
Deelnemers groep: Lien, Steven, Steven, Melina, Elise
na aperobag starten we hiermee.
9. Varia
-Trooper activeren om extra inkomsten te ontvangen.
Steven P. bekijkt dit.
-Volgende schoolraad: 2 december verschoven naar
week nadien. Puntjes vanuit OR:
-groeiende achterstand kinderen
-verkeersveiligheid
-nieuwe logo
-vergroening school

Valentine’s Breakfast: 14/02/2021
Participants group: Lien, Steven, Melina, Elise.
After aperobag we will start this project.
Miscellaneous
-Activate Trooper to receive additional
income. Steven P. will collect information
about how Trooper works.
-Next school council: December 2nd
postponed to week after that. Dots from OR:
-growing backlog of children
-traffic safety
-new logo
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-green school

OVERZICHT AFKORTINGEN/ACRONYMS
•
•

VOS: Verfraaiing en Opwaardering Speelplaats [workgroup for the improvement of the
playground]
VCOV: Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen [Flemish confederation of
parents and parents’ committees]

CONTACT
•
•
•
•
•
•

Werkgroep Schoolquiz : Veerle Vanvoorden [ mailadressen]
Werkgroep VOS : Wouter Achten
Werkgroep Schoolfeest : Lien Schoonjans & Kim Schroeven
Werkgroep Fuif : Wouter Achten & Melina Dedijn
Werkgroep Kersthappening : Tinne Delbaen
Vertegenwoordiging Schoolraad: Kim Schroeven

 BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2020 - 2021
allen onder voorbehoud richtlijnen overheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 december: Kerst Aperobag
12 december: Stemmige winterwandeling – geannuleerd
21 januari: Ouderraad
29 januari: Kwis – geannuleerd
14 februari: Take away Valentijnsontbijt
2 maart: Ouderraad
20 maart: TerBoum
22 april: Ouderraad
1 mei: Schoolfeest
18 mei: Ouderraad
24 juni: Ouderraad

