OUDERRAAD BSA – AGENDA
19 januari, 20.00 uur, online
Deelnemers: Karen Dehoperé, Laurens Hoet, Véronique Havegeer, Ronny Das, Koen Verstrepen,
Juf Inge Schillebeeckx, Goele Raets, Lieve Van de Loo, Luk Hoskens, Kim Saenen, Anette Martens,
Katrien Vroom, Julie Swales, Eva Seuren, Bert De Houwer
Verontschuldigd: Peter Maes, Sofie Bruyninckx, Juf Leen Geenen
1.

Welkom door de voorzitter
De verder dit jaar geplande acties zullen afhangen van de epidemiologische
omstandigheden. In functie daarvan zullen de nodige werkgroepen gestart worden.

2.

Woordje van de directeur
•

•

Corona : stand van zaken
• Aantal besmette kinderen : de meeste kinderen die thuis zijn, hebben een
besmetting in het gezin. Dat kan oplopen bv. in één 6 de lj zijn 6 kinderen
thuis. Effectief besmette kinderen zijn 10 leerlingen en 2 kleuters. Geen
clusterbesmettingen.
• Aantal besmette leerkrachten : in de 5de golf slechts 1 tijdens de
kerstvakantie.
• Temperatuur in de klas : was een moeilijk oefening tussen verluchten en
temperatuur bewaken. In bepaalde klassen was het nog 14 graden. Sinds
de aanwezigheid van CO²-meters is er meer controle over : lkn verluchten
op die manier dat de meter net groen blijft (900 ppm).
• Afhalen kleuters uit de eendjesklas : aan de ouders van de eendjesklas
hebben we de toestemming gegeven om langs de boven-speelplaats naar
de klas te komen. Het was te druk aan de ingang Rollebol en we voelden
ons absoluut niet gastvrij tegenover de nieuwe ouders die we nog niet
kennen.
• Zwemmen in L3 en L4 : in overleg met de turnleerkrachten hebben we
besloten om de leerlingen van L4 voorrang te geven om hen zo ver
mogelijk te brengen. De leerlingen van L3 hebben volgend jaar nog de
kans om een inhaalbeweging te doen, die van L4 niet. Op dit moment mag
er (nog steeds) maar 1 klas gelijktijdig gaan zwemmen. Daardoor zijn de
lessen intenser maar het vervoer (3 maal) duurder. Vele andere scholen
hebben daarom besloten om tijdelijk niet meer te gaan.
kalender
• Wat is gepland? (onder voorbehoud)
1. Apéroboxen : waarschijnlijk 18-19 maart (vaderdag). Deze actie
compenseert het wegvallen van de tombola tijdens het schoolfeest.

2.
3.
4.
5.

3.

Lieve stelt voor om als extra incentive een verrassing te steken in een
aantal boxen.
Schoolfeest : 8 mei. De focus voor de organisatie hiervan zal liggen
op activiteiten die buiten mogen plaatsvinden.
Proclamatie : woensdag 29 juni. Voor deze activiteit steekt de
ouderraad een handje toe voor wat betreft de catering.
Ontbijt L6 : donderdag 30 juni. Ook hier steekt de ouderraad een
handje toe.
Afscheid KS3: dit staat nog niet vast.

Nieuws uit de werkgroepen
• Zie punt 1 – Welkom door de voorzitter

4. Penningmeester: Stand van de rekeningen
• De rekeningstanden zijn nog steeds positief, maar het verminderd aantal
activiteiten laat zich voelen.
• Ondersteuning van de ouderraad in LS en KS
• Concrete voorstellen uit het kernteam: netten achter de doelen op het
omnisportveld, afdak boven de kleuterspeelplaats (raming: 25K € ...)
• Jaarlijkse sponsoring van de bussen voor de schoolreizen.

5. Varia
•

•
•

Wat met de sportklassen die ook dit jaar niet konden plaatsvinden op het geplande
moment ? Het blijkt onmogelijk om deze te verplaatsen naar een later tijdstip dit
schooljaar. Ter compensatie plant de school een aantal fijne activiteiten gedurende
de laatste week.
Voorstel van Laurens: oude kledij ophalen en verkopen
Voorstel van Ronny, voortbouwend op het vorige punt: het plaatsen van een
weggeefkast. Hierin kunnen ouders ’overtollig’ speelgoed en kledij achterlaten ten
bate van ouders en kinderen van onze school die het minder breed hebben. Het
moet een sereen geheel (plaatsing in de school ...) zijn, zowel voor de ‘gevers’ als
voor de ‘nemers’. Eva haalt aan dat er in Turnhout ook een weggeefwinkel bestaat
waar mensen na verwijzing terecht kunnen. Dit punt zal teug op de agenda
geplaatst worden.

