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(Culturele) activiteiten
1. Hikke Takke Toe
Factuur ontvangen en betaald door de oudervereniging. Afgehandeld.
2. Boloobal
Geannuleerd wegens stijgende coronacijfers en boekingskosten.
Financieel is dit een zware dobber. Alternatief wordt gezocht.

3. Grootouderfeest
Grootouderfeest wordt geannuleerd. Alternatief wordt bekeken.
4. Openluchtklassen
Na 28 januari weet de school of de openluchtklassen kunnen doorgaan. Dit hangt af van de
beslissing van de regering.
Plan van inkomsten
1. Online Quiz
De oudervereniging organiseert, ten voordele van culturele activiteiten voor de hele
school, een online kahoot-quiz op vrijdagavond 18/02 om 18.30u.
Men kan inschrijven per gezinsbubbel aan de prijs van 15 euro per bubbel. De online
quiz zal ongeveer 1u30 duren.
Er zijn mooie prijzen te winnen. Hoofdprijs: een gezinsfotoshoot t.w.v. 105 euro.
2. Andere verkoopacties
De oudervereniging legt mogelijkheden voor aan het schepencollege ter goedkeuring voor
eventuele verkoopacties in de toekomst.
Communicatie / Social Media
1. Trooper
Indien technisch mogelijk, zal de link voor de verlanglijstjes van de klassen op de website van
de school, meteen via trooper gaan.
Varia
2. Speelplaatsverfraaiing vestiging Doelstraat
Er wordt een nieuw speeltoestel geplaatst en de rubbertegels op de speelplaats van de
kleuters zullen vervangen worden in de Doelstraat. Deze werken werden uitgesteld door
quarantaines van werkmannen.
Voor speelplaats 1ste & 2de leerjaar wordt bekeken of er nog toestellen bijgeplaatst kunnen
worden.
Op de speelplaats van het derde leerjaar kunnen er o.w.v. brandveiligheid (doorgang
brandweer) enkel mobiele speeltuigen, zoals b.v. een voetbalgoal, geplaatst worden.
3. Fluohesjes
Deze zijn op. Het zijn jammer genoeg meestal dezelfde kinderen die zonder fietslicht
aankomen en de fluohesjes verliezen. Ouders werden aangesproken maar kinderen blijven
naar school komen zonder fietslicht. Ook sommige kinderen die een fietslicht hebben,
gebruiken het niet. We betreuren dit erg. De oudervereniging probeert voor extra fluohesjes
te zorgen.

Hierbij nogmaals een oproep aan alle ouders om hun kinderen zichtbaar naar school te laten
komen!
Tour de table
1. Enkele ouders wilden weten of er dit jaar een lentefeest doorgaat.
De school mag zich niet bemoeien met de levensbeschouwelijke vakken op school. Dit staat
los van de school. De school wordt hier niet over geïnformeerd. Dit wordt georganiseerd
door de nodige buitenschoolse instanties. De school mag ook zelf geen leerkrachten voor
deze vakken aanstellen om zieke leerkrachten te vervangen. Op dit moment is dat een groot
probleem. De school mag enkel toezicht houden tijdens deze uren. De directeur heeft reeds
meermaals contact opgenomen met de inspectie, maar vervanging blijkt niet evident.
Vermoedelijk komt er niet snel een nieuwe leerkracht NCZ (niet-confessionele-zedenleer).
De school kan jammer genoeg geen info geven over communies en lentefeesten omdat ze
deze zelf niet heeft.
2. Er kwamen veel vragen binnen over het tijdstip in het jaar (december) en de duur van
het oudercontact (10 minuten).
Het doel van het oudercontact in december is, voor de lagere school, voornamelijk om het
rapport te bespreken. Indien ouders de juf wensen te spreken voor zaken die niet kunnen
wachten tot het oudercontact, of te uitgebreid zijn om te kunnen bespreken op enkele
minuten oudercontact, mag er altijd eerder contact opgenomen worden met de juf. Via bv.
agenda, briefje, mail of telefoon mag de juf altijd gecontacteerd worden i.v.m. de
bezorgdheden van ouders.
De duur van het oudercontact werd reeds eerder bekeken en besproken en wordt gehouden
op 10 minuten. Indien dit niet volstaat om alle dringende zaken te bespreken, mag er alsnog
contact opgenomen worden met de juf via bv. agenda, briefje, mail of telefoon.
De datum van het oudercontact blijft behouden, aangezien dit voornamelijk bedoeld is om
het rapport te bespreken. De juffen van de kleuterschool geven aan dat ze tijd nodig hebben
om de kindjes te leren kennen en wensen daarom ook het oudercontact op deze datum te
houden. Ouders hoeven zeker niet te blijven zitten met bezorgdheden tot aan het
oudercontact en mogen eerder contact opnemen. In het eerste leerjaar vindt het
oudercontact eerder plaats.
Het gebrek aan fysiek contact door de coronamaatregelen maakt het er ook voor de juffen
en ouders niet makkelijker op. Ook de school hoopt dat deze zo snel mogelijk weer fysiek
mogen doorgaan.
3. Fysiek kijkmoment voor nieuwe ouders
De directeur deelt mede dat er dit schooljaar een fysiek kijkmoment zal doorgaan in de
school voor nieuwe ouders en dit op zaterdag 19 februari tussen 15u en 17u. Inschrijven
hiervoor is noodzakelijk. Dit kan via de website. Dit zal georganiseerd worden op een
zaterdag omdat derden en schoolkinderen zich, omwille van de coronamaatregelen, niet
tegelijkertijd in het gebouw mogen bevinden.
Volgende vergadering op woensdag 16 februari 2022 om 20u.

