OUDERRAAD BSA – AGENDA
Datum: 24/03/2021 20:00h- 21:00h online
Deelnemers: Kim Saenen, Karen Dehoperé, Ronny Das, Juf Kristel, Koen Verstrepen, Goele Raets,
Ann Hermans, Lieve Van de Loo, Peter Maes, Katrien Vroom, Anette Martens, Philippe Cuyvers,
Veronique Havegeer, Bert De Houwer
1.

Verwelkoming door de voorzitter
Hopelijk geen te strenge/bedrukte meeting naar aanleiding van het overlegcomité ...

2.

Woordje van de directeur
•

•

•

Covid 19
• Stand van zaken
1. Aantal effectief besmette kinderen (een viertal, besmet vanuit het
gezin) en leerkrachten (geen sinds de vorige piek) blijft minimaal.
2. Wel meer gezinnen in quarantaine als voorheen, waaronder de
kinderen. Er zijn veel afwezige kleuters: deze worden uit
voorzichtigheid thuis gehouden door de ouders. Het gaat in deze
gevallen over ‘gewone’ luchtwegen-infecties die worden doorgegeven
en dus niet om Covid.
3. Verstrenging van de maatregelen: de kinderen gaan hier beter mee
om dan sommige ouders/volwassenen, al blijft het niet leuk omin e
klasbubbel te moeten blijven. Mondmaskers ook op de speelplaats zijn
niet leuk, maar hoeven niet gedragen te worden tijdens voor- en
nabewaking (vanaf 25 Mar ’s ochtends) omdat deze buiten én
gescheiden georganiseerd kunnen worden (waarvoor dank aan juf
Nadine en ??Samir??)
• Eindejaarsfeesten?
1. Ook voor dit jaar zien we de kansen verkleinen, wat voor elke partij
(ouders, leerkrachten, kinderen) jammer is. Indien het wel mag, heeft
een ervaren team niet zo veel tijd nodig om dit voor te bereiden.
Daarom blijven ook de data zoals ze op de kalender staan, ingepland.
Aanmeldingssysteem
• Wordt vooral gebruikt om nieuwe gezinnen, dus 2,5-jarigen aan te melden.
‘Instromers’ minder in aantal. Voorlopige stand: veel kandidaten voor 2,5
jaar en, zoals steeds, ook aanmeldingen voor het 5e en 6e leerjaar. Op
vrijdag 26 Mar om 16.00u loopt de aanmeldingsperiode af.
Leerlingenaantal + lestijdenpakket
• Leerlingenaantal: zowel KS als LS : 7 kinderen meer op 1 februari in
vergelijking met vorig jaar 1 februari. Dit vertaalt zich in meer lestijden.
• Lestijdenpakket: meer lestijden. Maar concrete invulling in hoeveel klassen
weten we pas als elke deeltijds werkende collega zijn/haar verlofstelsel

•

•

heeft aangevraagd (is meestal rond half mei wel duidelijk). Indien hetzelfde
aantal klassen behouden blijft, komen er dus meer uren voor zorg.
Afbraak toren en renovatie dakgoten
• stand van zaken: voor het eerder goedgekeurde dossier werd een
aannemer gevonden.
• Planning: voor de renovatie van de toren wordt de tweede week van de
paasvakantie een stelling gebouwd. De eigenlijke werken beginnen op
maandag 19 april. Er zal aan de ouders in een brief gevraagd worden de
aanwijzingen goed te volgen. Dan zullen we er relatief weinig last van
hebben.
• De renovatie van de dakgoten is voorzien om te starten in de grote
vakantie. Er wordt maximaal gestreefd om de hinder (stellingen) op de
plaatsen waar leerlingen vaak komen (speelplaats) te vermijden door de
dakgoten op die plaatsen als eerste aan te pakken.
‘Apéroboxen’:
• Dit wordt voorzien door het team dat het schoolfeest organiseert ter
vervanging van dit jaarlijks gebeuren. Het idee achter deze boxen is om de
doelen die de school voor ogen heeft met het schoolfeest (1° geld ophalen,
2° verbondenheid creëren) zo goed als mogelijk te realiseren. Apéroboxen
kunnen digitaal, of hopelijk in levende lijve, genuttigd worden met
vrienden, familie, ... om op die manier banden (terug) aan te halen.
• Voor elk wat wils : voor kinderen, voor de ouders: met plaatselijke bieren,
met wijn of met champagne, aangevuld met bijpassende snacks. Waar
mogelijk hebben we gekozen voor lokale producten. Er zijn enkele sponsors
gezocht. De boxen komen tevens in verschillende prijscategorieën.
• Timing : ouders krijgen vrijdag 26/03 een brief. We hanteren de inschrijf- en
betaalmethode van de chocoladeverkoop. De ‘Apéroboxen’ kunnen
afgehaald worden op vrijdag 7 mei tussen 15.00 en 17.00 uur en op
zaterdag 8 mei tussen 9.30 en 12.00 uur.
• Hartelijk dank aan Koen voor de logistieke ondersteuning.
• Er wordt gehoopt/gerekend op kinderen en ouders om zich in te zetten
voor de verkoop en hierdoor toch minstens deels de normale opbrengst van
het schoolfeest te realiseren.
• De leerling die het best verkocht heeft, wordt getrakteerd door de school
op een etentje (frietjes) met de directeur in de middelbare school.

3. Chocoladeverkoop Pasen
Was een groot succes, vermoedelijk ook te danken aan de invloed van het verspreiden van
een aparte brief en het opnieuw aanhalen van de actie in de nieuwsbrief.
- Omzet = 5255EUR (960EUR cash, rest via de website)
- Winst = 1075,34EUR
De chocolade mag zelf afgehaald worden in de gang van de directeur.
4. Sponsoring ouderraad naar KS en LS
De ouderraad sponsort de aankoop van speelgoed door de LS en de KS; beiden mogen een
bedrag van 1300EUR besteden. Zowel LS als KS hebben al bestellingen gedaan of materiaal
ontvangen (vb KS: gravers voor de zandbak).
5. Penningmeester: Stand van de rekeningen
Zichtrekening: 3741,44EUR
Spaarrekening: 65113,30EUR.

6. Varia
• Weetje: Meester (en niet meer Mr Directeur) Walter is terug in de school. De
minister heeft budget vrijgemaakt voor de scholen om leerkrachten aan te werven
voor zorg ... maar er zijn er geen beschikbaar op de markt. Meester Walter is bereid
gevonden om 13u/week individueel kinderen te komen bijwerken.
• Er zijn uitstappen gepland in de klasbubbel waarvoor in sommige gevallen al bussen
gereserveerd zijn (vb Bobbejaanland, Lilse Bergen). Deze bussen kunnen kosteloos
geannuleerd worden. De derde kleuterklassen hebben nog een bezoek aan de
stadsboerderij en imker gepland.
• Het zesde middelbaar heeft verleden jaar toch een afscheidsfeest georganiseerd op
een corona-proof manier. Dit was een groot succes, maar bracht zeer veel werk met
zich mee voor een groot deel van het korps.
• Het feit dat varia liefst vooraf worden doorgegeven, is geen vorm van censuur maar
laat toe om korter op de bal te spelen en op de vergadering direct feedback te
kunnen geven. Het is dus nog steeds mogelijk om tijdens de vergadering zelf een
punt aan te brengen.
• De aangekondigde extra week paasvakantie heeft impact op het lessenpakket. De
leerlingen die goed mee kunnen, zullen die achterstand sneller kunnen dichtrijden,
terwijl leerlingen die het wat moeilijker hebben dit veel langer met zich mee zullen
dragen. Online lesgeven is geen optie daar in gezinnen met meerdere kinderen niet
steeds voldoende computers beschikbaar zijn om iedereen tegelijk toegang te geven.
Ouders worden aangespoord om de kinderen te stimuleren niet alles gedurende drie
weken volledig los te laten; lezen, tafels, enz blijven best geoefend worden. Er zal op
25 Mar een extra personeelsvergadering gehouden worden om dit aspect te
bekijken.
• De directeur heeft begin deze week een mooie, treffende toespraak gehouden voor
4, 5 en 6 met als voornaamste boodschap zorg te dragen voor elkaar. De kinderen
begrijpen het, pikken het op en doen het goed!

