
OUDERRAAD 17/10/2022

Aanwezigen: juf Lotte, Ann-Sophie, Kim, Els, meester Gert, An, Ilse, Joke

Verontschuldigd: Nils, Pieter

Verslaggever: Joke

Aanvang/einde: 20.30u - 22u

Agenda:

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

2. Activiteit ouders kleuters?

3. Coronamaatregelen

4. Questi

5. Fruit op school

6. Digitale schoolfacturen

7. Hoe ouderraad verder ontwikkelen

8. Herfstdrink

9. Eerste wondertalk (thema)

10. Organisatie buitenschoolse activiteiten

11. Varia (schoolkrant, …)

Onderwerp Besproken Acties
Goedkeuring vorig
verslag

Oproep ouderraad en werkgroepen?
Brief is gemaakt. De schoolkrant wordt hierin vermeld.
Laten we dit staan? Is dit al beslist? We zetten de
doelstelling van de werkgroepen er kort bij en geven
daarna het briefje mee met de leerlingen.

Activiteit ouders
kleuters

Tijdens de vorige vergadering van de ouderraad werd
aangegeven dat een aparte activiteit voor de ouders
van de kleuters zinvol zou zijn. Ideeën?

te bespreken
tijdens volgende
ouderraad
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Vooral op klasniveau is het fijn als ouders mekaar wat
beter kennen. We hopen via activiteiten zoals
toonmomenten, de drinks, wonderbar, wondertalks
ouders meer met elkaar in contact te brengen.
Organiseren we eventueel iets voor de instapklas? We
zetten het op de agenda voor volgende ouderraad

Coronamaatregelen Besmettingen nemen opnieuw toe. Zijn/komen er
verscherpte maatregelen of behouden we voorlopig de
huidige maatregelen?
Coronaplan vanuit het ministerie: geen maatregelen
meer zoals mondmaskers of afstandsonderwijs. Lokaal
kan er indien nodig door het schoolbestuur in
samenspraak met de preventiedienst bijkomende
maatregelen genomen worden. Bij een besmetting
moet de leerling wel 7 dagen in quarantaine. Er kunnen
dan taken worden meegegeven naar huis. Er is
ventilatie in de klassen dus er worden geen ramen open
gezet. De temperatuur in de klassen staat ingesteld op
20°C.

Questi Afspraken met leerkrachten dat er voor elke klas 1
bericht wordt aangemaakt voor mededelingen. Hierop
kan je als ouder niet reageren.
We maken ook een groep ‘ouderraad’ aan.
Er zijn nog veel onduidelijkheden over het gebruik van
Questi. Kunnen we hiervoor een infomoment voorzien?
We delen de instructiefilmpjes van Questi. Ook de
specifieke schoolregels hieraan toevoegen.

Questi groep
ouderraad
aanmaken

Links naar
instructiefilmpje
s Questi delen

Fruit op school Stavaza (ter info)
De prijs van het fruit is opgeslagen, het budget van Oog
Voor Lekkers helaas niet. Hierdoor komen we over de
hele periode ongeveer €200 te kort. We willen de
opbrengst van de herfstdrink inzetten voor het
fruitproject.
Genoeg respons voor de helpende handen.
Er zijn 5 weken waarin geen fruit wordt gesubsidieerd.
We kiezen ervoor de 2 periodes aan mekaar te sluiten.
We bekijken tegen de laatste 5 weken van het jaar of er
voldoende opbrengst is vanuit de activiteiten om dit tot
het einde van het schooljaar te kunnen aanbieden.
We zouden eventueel in de winter ook soep kunnen
aanbieden maar weten niet hoe haalbaar dit is. Als test
organiseren we op een vrijdag in januari eens een
soepdag.

Soepdag
organiseren in
januari

Digitale
schoolfacturen

Stavaza. Vanaf februari zal de schoolfactuur via mail
worden bezorgd aan de ouders. Bij een foutmelding
wordt de factuur op papier meegegeven via de
leerlingen.

Hoe ouderraad/
wonderteam verder
ontwikkelen

Er is interesse voor de open ouderraad maar er zijn nog
wat onduidelijkheden bij de ouders. Kunnen we een
oproep doen via een filmpje? Bv. gemaakt door één van
de klassen?
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Veranderen we de naam ouderraad naar Wonderteam
of Wonderouders om het minder zwaar te laten
klinken? Dit maakt het misschien meer laagdrempelig.
Er is nu een whatsappgroep ‘wonderteam’ voor de
helpende handen en dit zorgt voor verwarring. We
zouden deze naam kunnen veranderen in ‘wondertuin
helpende handen’.
Onze structuur:

- ouderraad (kerngroep)
- werkgroepen
- helpende handen (zowel voor de verschillende

werkgroepen als voor de school)
Herfstdrink We zoeken nog mensen voor de laatste shift. De mama

van Finn heeft pompoenen te geef.
Is de soep in orde? Gaat Nick dit maken? Checken bij
Zoë.
Vrije gift voor fruit op school voorzien Meester Gert

Wondertalk Thema eerste editie zou normaal EHBO zijn maar Els
heeft de voorkeur om deze te geven in het voorjaar.
Ander onderwerp? Weerbaarheid? Child Focus? CLB?
Gezinsbond geeft lespakketten maar die moet je zelf
geven. Eens polsen via de mama van Cesar die bij
Ketnet werkt. Annelies die op de communicatiedienst
van Telenet werkt?

We werken via inschrijving en vragen een vrije bijdrage.

We bieden ook een drankje aan.

Kim polst bij
Mechelen
Kinderstad en
de mama van
Cesar

Gert spreekt het
CLB aan

Ilse polst bij het
CGG

Joke contacteert
het Huis van het
Kind

Els polst bij
Annelies en de
betalende
organisaties

Indien geen
oplossing: Gert
lanceert een
algemene
oproep

Buitenschoolse
activiteiten

Vraag over organisatie van de buitenschoolse
activiteiten (vb. veldloop, 4x4 voetbal,...): kan er vanuit
de school begeleiding voorzien worden naar deze
activiteiten? Dit hangt af van de vrijwillige bereidheid
van de leerkrachten.

Schoolteam
denkt na over
een aanpak
hierover

Varia Schoolkrant: Ann-Sophie heeft het schoolkrantje bij van
Windekind ter inspiratie. In deze school gebruiken ze de
app ‘klasbord’.

Meester Gert
informeert over
voetballen
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Speelplaats 5e en 6e leerjaar is klein. We hopen in de
toekomst nog een extra stuk tuin bij te krijgen. Er mag
gevoetbald worden op het voetbalveld maar blijkbaar
gebeurt dit nu niet. Meester Gert vraagt na.

Vervanging juf Ellen: vervanging voorlopig nog te snel,
zal tijdig gecommuniceerd worden

Strapdag: er zijn foto’s van op facebook verschenen
door de schepen van mobiliteit. Is dit GDPR proof?
Aandachtig voor zijn, maar is niet de
verantwoordelijkheid van de school.

Volgende ouderraad: 28/11/2022

Agendapunten volgende ouderraad:
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