OUDERRAAD BSA – AGENDA
24 november 2021, 20.00 uur, online
Deelnemers: Karen Dehoperé, Laurens Hoet, Sofie Bruyninckx, Ronny Das, Koen Verstrepen, Juf
Inge Schillebeeckx, Juf Leen Geenen, Goele Raets, Lieve Van de Loo, Luk Hoskens, Kim Saenen,
Anette Martens, Bert De Houwer
Verontschuldigd: Julie Swales, Peter Maes, Christophe Tauwenberg, Véronique Havegeer
1.

Welkom:
De onverwacht zware vierde golf noopt ons tot het digitaal organiseren van deze
ouderraad.

2.

Woordje van de directeur
De school ‘kabbelt’ verder. De activiteiten worden voornamelijk in de klas
georganiseerd. De maatregelen die de school hanteert in het kader van de pandemie
zijn strenger dan deze die opgelegd worden door de overheid.
•

•

Corona : stand van zaken
• Grootouderfeest. Afgelast om gekende reden. Het alternatief – de
optredens werden gefilmd, gemonteerd en via een link naar het internet
verspreid naar de (groot)ouders - is goed onthaald. Voordeel dat ook
ouders konden kijken naar het optreden. Daar zijn geen reacties (+ of -) op
gekomen.
• Oudercontacten : organisatie. Enkel die mensen die niet in de
mogelijkheid waren om online te komen, hebben een persoonlijk bezoek
gebracht. Dit lijkt allemaal vlot verlopen te zijn, er werden geen reacties
gehoord of genoteerd.
• Voorleesweek : jammer genoeg ook afgelast. Er is 1 online
voorleesmoment gehouden en ook de VRT deed een digitaal aanbod
waarbij er geluisterd kon worden naar door BV’s ingesproken verhalen.
• Kerstmarktje: Na rondvraag aan de leerkrachten adviseert de school om
het kerstmarktje niet te laten doorgaan. Vele collega’s vinden het echt
jammer, maar vinden dat zelfs met toepassing van alle
veiligheidsmaatregelen, we niet het juiste signaal geven en ook niet in de
juiste sfeer zitten. De ouderraad is het daar volmondig mee eens.
• Kerstviering: deze zal waarschijnlijk niet plaatsvinden.
• Personalia : 3 voltijdswerkende leerkrachten in LS zijn positief getest en
zijn 10 dagen thuis. Vervangingen en toezichten wegen op de rest van het
team. Een ouder reageerde op onvolledige berichtgeving.
• Sportklassen: tot nader order vinden deze gewoon plaats. Er dient nog
bekeken te worden of de gezamenlijke (avond-)activiteiten gewoon
georganiseerd kunnen worden.
Dag van de leerkracht : hartelijk dank! Het initiatief wordt telkens weer zeer
gewaardeerd.

•

•
3.

Fluo hesjes? Jaarlijks doet de school inspanningen om kinderen te stimuleren een
fluo hesje te dragen. Dit met wisselend succes. We zijn nochtans erg overtuigd van
het nut van een hesje. Daarom overweegt de school om het te verplichten, meer
bepaald tussen de herfstvakantie en de krokus- (of paas-?) vakantie. Dit zou gelden
voor iedereen, dus ook voor de kinderen die met de auto komen. Dat is ook erg
handig/veilig als we in de wintermaanden buiten de schoolmuren gaan en met een
logo van de school verhoogt het de herkenbaarheid.
• Engagement van de school : als de school het dragen van een hesje
verplicht, moet de school ook zelf voor een hesje zorgen. We zouden een
plan kunnen opstellen dat elk kind in de loop van zijn/haar schoolloopbaan
3 hesjes gratis krijgt. Vanaf het 4de moet het betaald worden.
• Engagement van de ouders : we verwachten van de ouders dat zij ’s
morgens stimuleren, of meer nog, zorgen dat de kinderen hun hesje aan
hebben en dat de naam er in staat. Tevens moeten de (groot-)ouders
gemotiveerd worden om het goede voorbeeld te geven en dus ook zelf
een hesje te dragen als ze hun (klein-)kinderen naar school brengen. Dit
kan in de nieuwsbrief opgenomen worden als boodschap van de
ouderraad in de rubriek ‘Ouders maken mee school’. In deze rubriek
kunnen er boodschappen van de ouderraad algemeen verspreid worden.
Het is niet de bedoeling dat deze rubriek een wekelijks item is.
 Opmerking : als deze verplichting opgenomen wordt in het
schoolreglement, dan geldt dat automatisch en zonder discussie voor
iedereen.
Einde van de werkzaamheden : oplevering vrijdag 3 december.

Nieuws uit de werkgroepen
• Chocoladeverkoop : stand van zaken. Topverkoop gehad! Speciale dank aan Koen
voor het organiseren van de website hiervoor.
• Kerstmarktje ? Zoals hoger aangehaald vonden ook de kartrekker en de ouderraad
het niet opportuun om onder de gegeven omstandigheden deze activiteit te
organiseren.

4. Penningmeester: Stand van de rekeningen -> we hebben een gezonde rekeningstand op
zowel zicht- als spaarrekening.
• Ondersteuning van de ouderraad in LS en KS
5. Varia
• Er is lange tijd gediscussieerd over wat, wanneer en hoe te communiceren ivm
corona en besmettingen op school. Ouders vonden dat er te weinig of te laat
gecommuniceerd werd, de school bij monde van de directeur is van mening dat
teveel communiceren onduidelijkheid kan scheppen en onnodige commotie kan
veroorzaken. Er werd besloten, op voorstel van Karen, dat er bij de nieuwsbrief een
verklaring van de directeur zou komen bij de volgende nieuwsbrief waarin uitgelegd
wordt dat de school op de snelst mogelijke manier communiceert wanneer het
nodig is. Dit bericht werd verspreid met de nieuwsbrief van 26 Nov ll.
• Adventskransen: deze werden gemaakt door het lerarenkorps.
• Lieve vraagt of het mogelijk is om netten in de doelen van het omnisportveld te
hangen om te vermijden dat kinderen die erachter staan aangetrapt worden. De
school dient te bekijken of er een bredere en hogere schutting achter de doelen kan
worden geplaatst, gemaakt met palen en fijnmazige ‘Bekaert’-draad. De preventie-

•

adviseur moet hierover ook zeker geraadpleegd worden omdat het niet de
bedoeling is dat deze constructie als klimrek gebruikt kan worden.
Lieve vraagt zich tevens af of er iets aan de papierberg gedaan kan worden.
Kinderen brengen op het einde van het schooljaar bundels mee waarin slechts
enkele oefeningen gemaakt zijn. De directeur antwoordt dat dit moeilijk te
veranderen is aangezien er met leermethodes en dus de bijhorende bundels wordt
gewerkt.

