OUDERRAAD BSA – AGENDA
22 september 2021, 20.00 uur, in de eetzaal van de school
Deelnemers: Kristof Tauwenberg, Karen Dehoperé, Laurens Hoet, Véronique Havegeer, Sofie
Bruyninckx, Eva Seuren, Ronny Das, Koen Verstrepen, Juf Inge Schillebeeckx, Juf Leen Geenen,
Goele Raets, Lieve Van de Loo, Katrien Vroom, Luk Hoskens, Veronique Havegeer, Bert De Houwer
Verontschuldigd: Anette Martens, Kim Saenen, Peter Maes
1.

Verwelkoming en voorstelling nieuwe leden
We verwelkomen drie nieuwe leden: Laurens Hoet, Julie Swaeles en Eva Seuren.
Iedereens stelt zich kort voor.

2.

Woordje van de directeur
•

•

•

•

•

Klassen en leerkrachten
o Het aantal klassen en leerlingen wordt overlopen. In totaal zijn er 310
leerlingen in de LS verdeeld over 17 klassen en 137 in de KS verdeeld over
7 klassen.
o Drie kleinere klassen in het vijfde leerjaar was mogelijk aangezien er
voldoende uren waren. Dit aantal uren wordt toegekend op basis van een
formule die het aantal leerlingen op 1 februari van het voorbije schooljaar
in rekening neemt.
Personalia
o Juf Ann Proost, Annick Van Gorp blijven afwezig.
o Juf Barbara (klas + LO), juf Inne (zorg KS), meester Frederic (LO LS) zijn
nieuw
o Cindy van Poetspersoneel is terug
o Sandra van het poetspersoneel voorlopig afwezig
o Ondanks de afwezigheden binnen het poetsteam verzetten ze bergen
werk, zeker in deze corona-tijden.
Bouwwerf: stand van zaken
o Werkzaamheden aan de toren zijn voltooid.
o Herstelling van de dakgoten loopt nog maar gaan goed vooruit; beperkte
hinder.
o Een mogelijk toekomstig project is de overkapping van een deel van de
kleuterspeelplaats.
Aanmeldingssysteem (= centraal systeem per gemeente)
o Blijft naar sommige ouders toe moeilijk communiceren. Ondanks alle
communicatie zijn ouders vergeten broer of zus in te schrijven waardoor
zij uit boot vielen: ° 2019 is volzet en dit is zo voor heel Turnhout.
o Maximumcapaciteit : KS 24 ; LS 23
Prioriteitenplan: dit bepaalt ook mede inhoud van studiedagen en
personeelsvergaderingen.

•

•

3.

o KS :
1. kijkwijzer en evaluatie vanuit ZILL-doelen. Hiervoor komt er ook
ondersteuning van buitenaf.
2. ICT-doelen
o LS :
1. Anderstaligheid stijgt : goede communicatie met ouders en kinderen
2. Begrijpend lezen: het is een Europese trend dat deze competentie
achteruit gaat
3. ICT
ICT : facts and fake
o Er is door de overheid een groot bedrag ter beschikking gesteld. Er is 2 jaar
tijd om dat bedrag te gebruiken.
o Van dit bedrag kan je niet voor elke leerling een laptop kopen! Er zijn
immer veel randuitgaven: bv. de opbergkast.
o Er moet voor elk kind van L5 en L6 een computer ‘ter beschikking’ zijn. Dat
is nu al: computerklas + Chromebooks.
o Meester Pieter , tezamen met Jef Hermans van het ASO, zorgt voor
updates, installatie van nieuwe software ...
Corona : stand van zaken
o Versoepelingen in het de LS, dit komt de kinderen ten goede!
o Tijdens de voorbije periode is gebleken dat de ouders stipt en zorgvuldig
hun verantwoordelijkheid nemen voor wat betreft het waarschuwen van
de school in geval van mogelijke risico-contacten/besmettingen.

Wie doet wat in de ouderraad?
a/bestuur: de taakverdeling tussen Goele (voorzitter), Peter (secretaris) en Bert
(ondervoorzitter) wordt kort uiteengezet
b/kartrekkers en -duwers voor volgende activiteiten:
• Dag van de leerkracht op 8 Okt:
o Dubbele speeltijd in de namiddag met ouders als toezicht
o Taart en fruit voor de leerkrachten
o Er is ook een verrassing voor de leerkrachten (foto op een mok -> Goele
informeert zich bij de fotograaf voor de mogelijkheden)
o Deelnemers: Karen, Sofie, Koen, Goele, echtgenote van Laurens,
echtgenoot van Katrien, Goele (maakt ook de verdeling op per
speelplaats)
o Om mogelijk te maken dat het poetspersoneel mee op de
‘leerkrachtenfoto’ staat, zullen Goele, Sofie, Lieve en Luc toezicht houden
op dat (korte) moment.
• Grootouderfeest : 27 Okt
o Huidige coronamaatregelen laten organisatie toe. Aangezien de school
geen mondmaskerplicht kan opleggen, zal dit gesuggereerd worden in de
uitnodiging.
o Bestaat uit 2 shiften koekje en koffie (voldoende te voorzien!) in de refter.
Er moet dus gedekt en afgeruimd worden.
o Deelnemers: Kris (van Kristof), Koen, Peter ? -> Helpende Handen zullen
aangeschreven worden door Goele.
• Chocoladeverkoop St.-Nikolaas
o Gebeurt online, zoals de voorbije jaren. Een labeling-moment zal
afgesproken worden.
• Chocoladeverkoop Pasen

•

•

•

•

o Gebeurt online, zoals de voorbije jaren. Een labeling-moment zal
afgesproken worden.
Schoolfeest (voorlopig: 8 mei)
o Volledig in steun van de school.
o Het is nog niet duidelijk wat de scouts zal doen van taken.
o Kim is hiervoor kartrekker.
o Overige deelnemers: Karen, Bert, Goele, Kristof, Laurens, Koen, Katrien
Afscheidsfeest 3de kleuterklas op 15 juni in de voormiddag
o Bestaat uit een show een receptie achteraf. De receptie wordt verzorgd
door de ouderraad.
o Julie kan al zeker helpen met de voorbereidingen.
Afscheidsfeest 6e leerjaar
o Bestaat uit een show een receptie achteraf. De receptie wordt verzorgd
door de ouderraad.
o Kartrekker : Bert
o Deelnemers : Sofie, Véronique, Lieve, Laurens, Julie, Katrien
Kerst-samenzijn op 17 december na schooltijd.
o De directeur informeert of er een draagvlak is bij collega’s
o Drank- en eetstalletje, vuurkorven
o Kartrekker : Bert
o Deelnemers: Laurens, Kristof, Koen, Luc, Sofie, Lieve, Katrien, Goele, Kim
(echtgenote van Koen?)

4. Penningmeester: Stand van de rekeningen
• Ondersteuning van de ouderraad in LS en KS: er wordt aangehaald wat er in het
verleden werd gerealiseerd. Tevens wordt de vraag in de groep gegooid om na te
denken over een zinvolle besteding van de gelden (een mobiele laadkast voor het
informaticamateriaal? ...)
• De stand van de rekeningen is gezond.

5. Varia
• Gebruik van laptops tijdens de studie
o Minder probleem van toezicht, al zitten daar 60 kinderen
o Meer praktisch probleem: brengen, halen, opladen … Alles achter slot.
o Conclusie: op dit ogenblik niet te realiseren
• Er wordt voorgesteld om (van nu af aan) de bezorgdheid van de ouderraad over
langdurig zieke leerkrachten en ondersteunend personeel te concretiseren door
bloemen te laten leveren aan huis. Sofie neemt dit op zich. Van de school wordt
gevraagd de ouderraad op de hoogte te houden van wie er langdurig afwezig is.
(noot en bedenking van na de vergadering: er dient nog een duur afgesproken te
worden vanaf dewelke dit initiatief wordt gestart, vb na 3 maanden afwezigheid?)
• Er wordt gepolst naar het succes van de apéroboxen van vorig schooljaar. Dit heeft
goed opgebracht en zal dus worden herhaald (ter vervanging van de spaghettidag?)
• Op dit moment zijn er voor elke klas ballen voorzien, maar die zijn redelijk hard en
niet geschikt om te ‘koppen’ tijdens het voetballen. De ouderraad wil ballen kopen
(type ‘ijsboerke’). De directeur koppelt terug.
• Er wordt gevraagd om de startmoment van de kleuters en het eerste leerjaar niet
de dag voor 1 september te organiseren ofwel om het uur te vervroegen. Bedoeling
is om die laatste avond van de vakantie rustig te kunnen afsluiten.

•
•

•

•

Het voorstel wordt gelanceerd om de schoolfotograag te vragen de kinderen geen
onnatuurlijke pose te laten aannemen voor de individuelen foto’s.
De vraag wordt gesteld of het nodig is om/wat de reden is achter het jaarlijks door
elkaar halen van de klasgroepen.
o De directeur antwoordt dat dit nodig is om evenwaardige (aantal kinderen
die meer zorg nodig hebben t.o.v. kinderen die minder zorg nodig hebben
en de verhouding jongens/meisjes) klassen te creëren.
o De kinderen moeten elkaar allemaal leren kennen per leerjaar.
o Het aantal klassen kan van jaar tot jaar verschillen.
o Er wordt wel steeds op gelet dat iedereen zeker 1 vriend(innet)je in de
klas heeft.
Er wordt geopperd een banner te laten maken met een welkomstboodschap op.
Deze kan dan opgehangen worden bij de start van het schooljaar en bij het
schoolfeest. Goele informeert zich hier verder over.
De directeur geeft toelichting bij de plannen met de Oude Beersebaan en de impact
daarvan op de parking en het aanrijden.
o In eerste instantie wordt er werk gemaakt van een fietsostrade TurnhoutWestmalle die zich concretiseert in het verharden en verlichten van de
fietspad richting Vosselaar (in het verlengde van de Oude Beersebaan
achter de Ring).
o Er zullen twee rijvakken komen van de Ring tot de parking van de school.
Verkeer in de twee richtingen zal zeker op dit stuk weg blijven.
o Of er uiteindelijk een deel enkele richting wordt (Oude Beersebaan vanaf
de parking richting Ring), is nog niet beslist.
o In dit kader wil de directeur meer inzetten op en sensibiliseren rond het
per fiets naar school komen.

