
                                                 
 
 

 
OUDERRAAD BSA – VERSLAG 

 

Datum: 20/01/2021  20:00- 21:30 uur online 

 

1. Deelnemers: Anette Martens, Claire Schepens, Karen Dehoperé, Juf Kristel, Juf Ann, Katrien 
Vroom, Kim Saenen, Koen Verstrepen, Lieve Van de Loo, Veronique Havegeer, Ronny Das, 
Christel Van de Kerkhof, Peter Maes, Goele Raets, Bert De Houwer 

2. Verwelkoming door de voorzitter 
 
- Blij dat we elkaar nog eens ontmoeten om het nieuws van de school te vernemen en 

met elkaar te bespreken. 
- Nieuw lid: Claire Schepens wordt verwelkomd. 

 
3. Woordje van de directeur 

 

 Covid 19 

 Aanpak + reacties van de ouders 
Niet alle communicatiemiddelen werden benut: er is tijdens de vakantie geen 
brief naar de ouders gestuurd met de recentste richtlijnen. De directeur 
dacht meer te bereiken door de kinderen rechtstreeks aan te spreken. Zo is 
gebleken: aan de kinderen werd gevraagd wie op reis was geweest. Er bleken 
toch 13 kinderen te blijven staan. 5 van deze kinderen dienden terug naar 
huis te worden gestuurd omdat ze de quarantainevoorschriften niet gevolgd 
hadden. Enkele ouders hadden het vooraf bevestigd, evenwel dienen de 
Belgische regels gevolgd te worden. Daardoor moesten nog eens 2 kinderen 
thuisblijven. 
Vraag: Dient er nu met de krokusvakantie wel een brief vanuit school te 
komen? 
De school zal een brief opstellen aan de ouders na overleg met de ouderraad 
om ouders af te raden om op vakantie te gaan, én dat de school streng zal 
controleren. De directeur zal i.s.m. Goele een brief opstellen. 

 Covid binnen BSA (enkele getallen) 
Binnen de scholengemeenschap (1500 kinderen) slechts 5 besmettingen tot 
begin januari. Geen enkele school diende in quarantaine te gaan. Binnen BSA 
slechts 1 leerling positief getest en 1 leerkracht tijdens de 
Allerheiligenvakantie. 

 Verlenging Krokusvakantie ? (ondertussen weten we dat dit niet het geval is) 
Binnen de school zullen alle leerkrachten via hetzelfde communicatiesysteem 
werken voor het geven van online lessen of voor online contactmomenten. 
Er zal nog een planning worden gemaakt wie en wanneer les zal geven. De 
school doet haar best om dit efficiënt te laten verlopen. 
Er zal evenwel worden afgewacht op eventuele (nieuwe) regels van de 
Veiligheidsraad. 



 
 
 

 Aanmeldingssysteem  
Heeft enkel betrekking op mensen die kandidaat zijn om naar onze school te komen. 
Alle scholen in de omgeving doen hieraan mee. Zowel op de website van de school als 
van de Stad Turnhout (www.kiesjouwschool.be) kan je nagaan hoeveel plaatsen er zijn 
per leerjaar. Voor de 2,5- en 3-jarigen en het 1ste leerjaar is er tevens nog een melding 
van indicator- of niet-indicatorleerlingen. 
Broers en zussen hebben een voorrangsregel en dienen zich aan te melden aan de 
school. Een woordje uitleg is op de website beschikbaar. 
Voorlopig is er in elk leerjaar nog plaats op onze school. 
 

 Afbraak toren en renovatie dakgoten  

 Stand van zaken 
De firma Wens werd aangesteld. Er heeft reeds een overleg plaatsgevonden 
om het dossier grondig te bespreken. 

 Planning 
Rond de paasvakantie zouden de werkzaamheden aanvangen. Een concrete 
planning dient nog te worden vastgelegd. 
 
Renovatie van de dakgoten zal gebeuren met stellingen, ook op de 
speelplaats, wat heel waarschijnlijk voor hinder zal zorgen. Hier zal zeker 
rekening mee worden gehouden. 
 
De aannemer werd alvast gevraagd om niet met voertuigen binnen te rijden 
tijdens de begin- en einduren van de school.  

 De school belooft hierover frequent met de ouders te communiceren.   
 

 Kriebelteam: afgelast 
De luizencontrole werd afgelast omwille van meerdere redenen, onder andere omdat 
er te weinig (professionele) personen kunnen komen helpen. Ook tijdens de coronatijd 
is dit een moeilijkere situatie om veilig te laten doorgaan. 
 
De controle zal alleszins nog opnieuw worden gepland. 
 

 Geen schoolfeest:  
Er is veel voorbereiding nodig, wat niet is gelukt omwille van de coronasituatie.  
Tevens zal een schoolfeest niet kunnen plaatsvinden wegens de coronaregels die dan 
vermoedelijk nog van kracht zullen zijn. 

 

 Alternatief 
Er wordt intern besproken om een alternatief te voorzien om toch financiële 
inkomsten te kunnen bekomen in het weekend van 2 mei. 
 
De ouderraad volgt het idee van de school. De directeur zal de interne 
werkgroep activeren om een voorstel uit te werken. 
 

 Zwemmen: 

http://www.kiesjouwschool.be/


Ingevolge corona zijn de kinderen nog maar heel weinig kunnen gaan zwemmen. Dit 
blijkt jammer genoeg ook uit de resultaten. Een groot deel van de kinderen haalt 
hierdoor de eindtermen niet. 
 
Vroeger werden ouders geadviseerd om periodiek te gaan zwemmen met de kinderen. 
Dit is heden echter niet mogelijk. 
 
De school denkt reeds vooruit en zal de planning van de leerjaren hiervoor aanpassen 
opdat het mogelijk is om in een volgende periode nog correcties te kunnen 
aanbrengen bij leerlingen indien nodig. 
 
Aangezien dit tegen de normale gang van zaken en de standaardafspraken is, wordt de 
ouderraad gevraagd of zij hiermee akkoord kan gaan. De leden van de ouderraad 
bevestigen akkoord te gaan. 
 
Er is nog geen concreet actieplan indien leerlingen dan nog niet de nodige resultaten 
zouden behalen. Dit zal in ieder geval worden opgevolgd. 
 

 Vragen vanuit de ouders over eten en drinken in de eetzaal in de lagere school 
 
De directeur licht toe: 
o Er is voldoende tijd om te kunnen eten, namelijk 20 minuten in stilte zodat er 

voldoende rust is om alles te kunnen opeten. Kindjes die eventueel trager 
zouden eten, mogen langer blijven zitten. Zij worden verplaatst naar 
leegstaande tafels. Geen enkel kind wordt gedwongen om de boterhammen op 
te eten. De kindjes worden wel gestimuleerd. 

o Het drankje is slechts 20cl. Er wordt verwacht dat dit wel wordt opgedronken. 
De kindjes worden zeker en vast niet onder druk gezet. Stel dat het toch niet op 
zou geraken, zal er zeker rekening mee worden gehouden. 
Voor de school is het meest praktisch dat alles wordt opgedronken zodat het 
opruimen van de flesjes ook proper kan gebeuren. 

o Kindjes mogen in de klas drinken gedurende de gehele dag maar niet te pas en 
te onpas. De les mag niet worden gestoord. Hierover zijn de nodige 
klasafspraken. 

o De vraag wordt nog gesteld of de kindjes tijdens het jaar nog mogen wisselen 
van drankje. Er wordt gemeld dat er eenmaal per jaar rond de vakantieperiode 
kan worden gewisseld. Ditmaal zal het gebeuren tegen de krokusvakantie. 
Indien kindjes tijdens het jaar zouden willen wisselen, kan dit via de 
schoolagenda worden aangevraagd. 

o In de eetzaal staan er eveneens leerkrachten van het 1ste en het 2de leerjaar. Zij 
kennen hun leerlingen goed en volgen dit ook zeker allemaal mee op. 

 
Bij de kleuters wordt ook al geprobeerd om een structuur aan te bieden die ongeveer 
gelijkloopt met de lagere school. In de kleuterschool worden de kindjes extra 
gestimuleerd om voldoende te drinken. 
 
Vanaf het moment dat het niet meer vriest, worden ook de drinkfonteintjes op de 
speelplaats terug aangesloten. 
 

3. Terugblik op de voorbije activiteiten: 

 Dag v/d Leerkracht 



De leerkrachten krijgen een dubbele pauze met de speeltijd waarbij ouders/helpende 
handen de opvang van de kinderen op de verschillende speelplaatsen garanderen. 
Tijdens deze pauze krijgen de leerkrachten taart en koffie aangeboden, gesponsord 
door de ouderraad om te genieten van deze extra lange pauze. 
Deze dag eind september was heel succesvol. Er waren meer dan voldoende 
ouders/helpers aanwezig. De leerkrachten hebben er erg van genoten. 
 

 Chocoladeverkoop Sinterklaas 
De opbrengst was dit jaar iets minder. De winst bedroeg € 536 i.p.v. bijna € 1.000 
andere jaren. Mogelijks was de communicatie onvoldoende. Er zal volgende keer 
buiten de berichtgeving in de Nieuwsbrief eveneens zoals voorheen tussentijds 
gecommuniceerd worden d.m.v. een aankondiging specifiek voor de chocolade 
verkoop ( A4 of aparte online Nieuwsbrief) . Voor infectiepreventie werd dit jaar 
geopteerd zoveel mogelijk te werken via de webshop en contante betalingen via 
enveloppe bij juf Hanne te beperken. 
 
De website die werd opgezet om de betalingen op te volgen, was heel efficiënt. 
 

 Adventskransen 
Enkele vrijwilligers werden geronseld om hieraan mee te helpen. Er werden hele 
mooie kransen gemaakt en tijdig bezorgd. Waarvoor dank. 
 

4. Volgende activiteit(en): Chocoladeverkoop Pasen 

 Dit zal worden gecommuniceerd in de komende Nieuwsbrieven. 
 

 Eventuele andere activiteiten zullen nog gerevalueerd worden op basis van de 
coronamaatregelen. (afscheidsfeestjes derde kleuterklas en zesde leerjaar)  

 
5. Sponsoring ouderraad naar KS en LS: zandbakgerief/educatief speelgoed. 

Vanuit de kleuter- en de lagere school kwam de vraag of de ouderraad wil sponsoren in 
educatief speelgoed. Er werd afgesproken dat de ouderraad € 650 voor de kleuterschool zou 
sponsoren en € 650 voor de lagere school. 
 
Er werden al enkele zaken aangekocht, waaronder zandbakgerief/graaftoestelletjes voor de 
kleuterschool evenals smashballen voor de lagere school.  
Er is nog voldoende geld van deze sponsoring over om nog extra speelgoed aan te kopen. 
 
Eventueel zou er in het 3de trimester nogmaals 2 X € 650 kunnen worden gesponsord. Dit zal 
nog worden geëvalueerd ahv de opbrengst van de chocoladeverkoop met Pasen. 
 

6. Penningmeester: Stand van de rekeningen 
- ZR:  € 2.481,89 
- SR:  € 6.513,30 

 
7. Varia 
 

- Gedragsbladen: 
Er werd vernomen dat er kindjes zouden zijn met ‘gedragsbladen’.  De ouders stellen zich 
de vraag wat hiermee juist gebeurt. 
 



Een gedragsblad wordt uitgeschreven vanaf het ogenblik een kind ver over de lijn is 
gegaan (vechten, beledigen…). Dit is geen ‘strafblad’, in tegendeel: een gedragsblad dient 
als reflectie om het kind samen met een leerkracht de situatie te laten analyseren. Waar is 
het fout gegaan? Hoe had er anders kunnen worden gereageerd? Hoe had ik het beter 
kunnen aanpakken? Wat zou er in de toekomst moeten gebeuren? 
 
In het schoolreglement staat eveneens een toelichting over dit onderwerp. 
 
 

- Carnaval: 
De vraag wordt gesteld of carnaval zal doorgaan. 
 
De directeur bevestigt dat carnaval zal plaatsvinden maar er zal geen eten worden 
voorzien op school (pannenkoeken…). De kinderen ontvangen wel een traktatie om mee 
naar huis te nemen. 
 

- In- en uitrijden van de parking: 
Er blijken nog personen te zijn die de regels niet kennen. De vraag wordt gesteld om de 
richtlijnen nog eens op te nemen in de Nieuwsbrief. 
 
De richtlijnen zullen nog eens worden herhaald. 
 
De directeur zal tevens het Groot College aanspreken om de planning van het onderhoud 
van het groen beter te organiseren zodat dit niet tijdens de ‘schoolspits’ gebeurt en er dus 
geen hinder kan worden veroorzaakt. 
 

- Voorstel activiteit moeder- en/of vaderdag: 
Er wordt gevraagd door aanwezige ouders om eventueel een plantje of iets dergelijks te 
kunnen aanbieden/ aankopen. Dit zal intern op school in de werkgroep worden besproken. 
 
 

 


