Oudervergadering

07/10/2020

Aanwezigen
Lien, Elien, Wendy, Katrien, Jo, Directeur GBS, Anneleen, Evy,
Veerle
Verontschuldigd
Kim, Michael, Katrijn, Veerle L.
Agenda
-

Goedkeuring vorig verslag
Taakverdeling
Trooper
Kennismakingfilmpje
T-shirts
STRAPdag
Varia vorige vergadering
Varia

1. Goedkeuring vorig verslag
Goedgekeurd
2. Taakverdeling
- Algemeen: Evy en Lien medeverantwoordelijke.
o Volgen de taken mee op.
- culturele activiteit: Anneleen en Katrien + Lien
 Kleuterschool kan doorgaan mits maximum 1
persoon
 Lagere school graag in december opnieuw rond
thema oorlog? enkel 5de jaar? Of beter 2 jaar
wachten? Bevragen Hanne en Leen, Hans,…
- Fietspooling: Jo en Wendy en directeur + Lien
 Volwassenen best mondmasker dragen tijdens het
begeleiden van de fietsers
 Datum nader te bepalen door de
verantwoordelijken
- grootoudersfeest (of alternatief): (Veerle L.) en Elien + Evy
 Activiteit zal niet kunnen, maar een kleine activiteit
opnemen of live en knutselwerkje misschien?
 Contact opnemen met juf Nathalie
 Dingen opsturen zal misschien moeilijk zijn door
Corona.
 GDPR in het achterhoofd houden.
- materiaalverantwoordelijke: Jo
- T-shirts: Veerle
o T-shirts liggen nog bij Evy
- plan voor inkomsten: Jo, Elien + Evy
o Bv. digiquiz
- Speelplaats: Wendy en Veerle + Lien
o Bloembollen verkoop doet de school vanaf volgende
week over 2 weken. Voordeel: Gemakkelijk mee te
geven met de leerlingen. Opbrengst gaat naar
speelplaatsverfraaiing.

 Paletten mogelijk via Veerle
 Katrijn wilt ook bloembakken in hout maken: ze
kan misschien aan gratis hout geraken
 Intern gaan ze op school kijken hoe ze de kinderen
beter tot spelen kunnen krijgen.
• Vooral in de Polder.
• Samen kijken met de leerlingenraad: wie
speelt waar, wanneer.
• Speelbakken: Na 2 maand is alles stuk. Als er
geen respect voor materiaal is, heeft het
geen zin om telkens nieuw materiaal te
kopen.
3. Trooper
- Promotiepakket is binnengekomen:
o materiaal om aan de kinderen mee te geven om
kenbaar te maken dat we een TROOPERSCHOOL zijn
(via oudervereniging).
o Affiches, flyer en boekjes met kortingen
o Evy checkt de inhoud en bekijkt hoe we dit het best
kunnen verdelen
- Opbrengst trooper:
o Het is Voordeliger om waardebonnen te nemen ipv
cash.
o Op dit moment hebben we 134 euro verzameld
4. Kennismkingsfimpje
Later meer hierover

5. Strapdag
- Evaluatie:
o Voor de eerste X een groot succes. Tiense scholen
deden dit al langer (werd ondersteund vanuit de stad
door materialen). Op de preventieraad samen met
Mariadal besproken en gekozen om dit ook te doen.
Resultaat: heel veel leerlingen zijn te voet of met de fiets
gekomen.
o Er was een gezamenlijk moment, waarbij er punten
werd gegeven wie te voet kwam of met de auto.
o Vroeg wel veel werk vooraf: bv. mogen we kiss-&-ridestrook gebruiken.
o Elk kind kreeg ook een bandje.
o Doordat er drie vestigingen was het 3x anders
georganiseerd.
o Vele positieve reacties.
- Mogelijke suggesties volgend jaar
o Koppelen aan fietspooling
o Stempelkaart voor de weken ervoor om te voet of met
de fiets te komen nog meer te stimuleren
o Koppelen aan “met belgerinkel naar de winkel”
o Milieuraad vragende partij om contact te hebben met
de oudervereniging voor dergelijke evenementen. Dit
kan financiële middelen opleveren.
o Directeur gaf ook aan dat de burgemeester hem
gebeld had en in het gesprek aangaf dat er sprake was
om de straat van de school verkeersarm te maken.
Maar wat dat concreet inhoud is nog niet duidelijk.
Burgemeester wil nog evalueren waar ze in de toekomst
mee kunnen helpen.
o Als er meer leerlingen regelmatig met de fiets zouden
komen is er wel een probleem op vlak van
fietsenstalling.

6. Varia vorige vergadering
- Drinkwater op school
o Feedback leerlingen/ouders: Er zou een smaak zijn aan
het leidingwater.
o Feedback gemeente: oorzaak zou de ontzachter
kunnen zijn die nieuw is. Dit geeft een andere smaak,
maar is niet schadelijk.
o Eind augustus is er nog controle geweest van het water
en alles was in orde.
- Verloren voorwerpen
o Probleem: Door Corona kan je niet komen zoeken op
school.
o Idee: binnenkant van de schoolpoort, een bak te zetten
per klas. Handen ontsmet en dan kan zoeken per klas of
jaar bijvoorbeeld.
o Feedback directeur: er zijn kapstokken gemaakt waar
alle verloren voorhebben zijn. Hiervoor mag je de
school wel betreden (zolang het Coronacode geel is).
De leerkrachten weten dit en zouden daar gaan kijken.
Als ze het dan niet vinden, mag je de directeur
aanspreken of langskomen op het secretariaat.
7. Varia
- Proclamatie 6de jaars.
o T-shirts van de 6de jaars hebben wij als ouderverenging
cadeau gegeven.
o Ervaring was eigenlijk al positief
o Kinderen stonden meer centraal
o Meer dansjes
o Filmpje gestuurd naar de ouders.

- Pascale uit oudervergadering
o Kaartje + Boeketje via Bloomon
o Adres bezorgd lien
o Veerle regelt dit.
- Geen proclamatie voor 3de kleuterklas
o Is niet besproken geweest door Corona
o Tip van oudervereniging voor dit schooljaar
- Farm on wheels
o Kinderboerderij die ter plaatsen komt. Dit kan leuk zijn
voor de kleuters => culturele activiteit.
- Organisatie volgende vergadering
o Online of terug hier?
o Volgende keer terug op school voor mogelijke nieuwe
leden. Daarna online.

- Afwezigheden leerlingen
o Vraag oudervereniging: Als leerlingen er niet zijn,
worden ouders opgebeld? Immers gaan sommige
leerlingen alleen naar school. Als ze niet zouden
aankomen, worden de ouders niet verwittigd op dit
moment.
o Feedback school: De leerkrachten vullen
aanwezigheden pas in tegen vrijdag. Zij moeten dat
niet dagelijks invullen. Pas als de leerkrachten het dan
invoeren, kan het secretariaat dan zien. Je kan wel dit
aan de leerkracht doorgeven, zodat ze dit mee
opvolgt.
- Ochtendtoezicht voor start school
o Opening poort niet mogelijk van 8u tot 8u30 zoals bij
corona door arbeidsreglement. Leerkrachten dienen
pas te werken 15 min voor belsignaal.
De volgende vergadering is gepland op 18 november om 20u in
de refter.

Iedereen welkom!

