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Aanwezig : Karolien, Derry, Elle, Machteld, Ruud, Ilona, Christophe, Marijke, Sam, Nele, Ellen 

 

 

 Vorig verslag 

Typelessen: Hoe staat het met de login? Derry zal zich daarover informeren.  

Voorheen werkten we met een organisatie die de lessen op school gaf. De kinderen oefenden thuis. 

Bij systeem zit er meer druk achter dan een online oefening. Derry zal zich ook hierover informeren. 

 

Verslag verkeerscommissie 

Machteld licht toe.  

- Evaluatie nog lopende. De gemeente wacht de evaluatie af om conclusies te trekken. Enige 

kritiek: weer de Langelede school, verder geen inhoudelijke kritiek. Er werd geopperd om 

van een stuk aan school eenrichtingsverkeer te maken. Machteld vond dat er maar een 

matige belangstelling was voor de verkeersveiligheid rond de schoolomgeving. 

- Voorstelling nieuw mobiliteitsplan: Derry licht toe. Is vorige week voorgesteld. Derry heeft 

de voorbereiding ontvangen. Machteld meldt dat ze nu zullen starten met het opmaken van 

het mobiliteitsplan. 

Verkeersenquête : De enquête is binnengekomen. Er waren 120 inzendingen; een succes.  

Derry schetst kort de inhoud van de evaluatie van de enquête (zie ook Langeledeken).  

We zien een positieve verschuiving. De fietsstraat wordt in het algemeen positief geëvalueerd. Het 

stuk van school tot aan de brug wordt negatief beoordeeld. Het feit dat de fietsers nu op de rijbaan 

moeten rijden is zeer omstreden. Het parkeren aan de rechterkant van de straat (kant van de school) 

is verboden maar dat is niet duidelijk. De verkeerssituatie aan de brug blijft gevaarlijk. Bij de 

heraanleg van de Kleistraat binnen 2 jaar komt een verhoogde ronde. Men vraagt extra beveiliging 

langs de kant van het water. De boot wordt nog niet echt gebruikt als ontmoetingsplaats voor 

volwassenen. Er zijn hier nog geen activiteiten georganiseerd omwille van Corona. De OR zal hiervoor 

nog actie ondernemen. Er kwamen klachten over het wegvallen van de parkeerplaatsen waar de boot 

nu staat. Het achterwaarts parkeren helpt om de fietsers te zien vanuit de auto. Een meerderheid 

van de automobilisten meldde te wachten tot het merendeel van de fietsers vertrokken is.  
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Sam meldt dat hij aan de overkant van de Langelede parkeert maar ook daar is niet veel parking. De 

mensen van de voetgangersbeweging hebben nog tips gegeven. Er wordt ook in de Bosstraat en in de 

Kleistraat geparkeerd. Sam zegt dat gedrag van mensen aanpassen altijd lang duurt.  

Samenvatting Derry: de fietsplaats wordt in het algemeen positief ervaren behalve het stuk van de 

school naar de brug. De schepen van verkeer meldde dat dit besproken is in de gemeenteraad. Men 

zou dat stuk van de fietsstraat terug zoals vroeger kunnen inrichten, maar dan spelen de oude 

pijnpunten brug, bocht weer op. Er is nog niets zeker, men zou de enquête afwachten.  

Het staat slecht aangegeven dat het een fietsstraat is.  

Ruud uit zijn bezorgdheid over de veiligheid. Zou een gemachtigd opzichter kunnen helpen aan de 

brug zoals in het Dorp? Ruud stelt voor om een rondvraag te doen bij de gepensioneerden in de 

buurt (beurtrol). Bvb voorrang geven aan de fietsers en stappers op de brug en de gemachtigd 

opzichters laten de auto’s wachten.  

Christophe is voorstander om fietsers en auto’s terug uit elkaar te houden. Alles valt en staat met 

hoe de nieuwe regels worden opgevolgd. Je blijft steeds met parkerende auto’s in een regio met 

fietsers zitten.  

Machteld zegt dat er geen budget is bij de gemeente om iets te doen met de resultaten uit de 

enquête. 

Derry vraagt wat we nu de volgende stap is.  

Machteld hoopt dat het College met een open blik naar de situatie kijkt.  

Christophe vraagt of de voetgangerszone te verbreden valt tussen de school en de brug? Kan dit 

fietspad in 2 delen gesplitst worden?  

Dit is grond van de gemeente en dit is een oplossing die kan bekeken worden.  

Karolien hoopt dat ons advies nog gevraagd zal worden, zeker in de verkeerscommissie. Plan van 

aanpak vraagt Derry.  

Marijke licht toe dat het een zaligheid is in de Cornilstraat. De weg naar school daarentegen steken 

auto’s wel voorbij.  

Machteld meldt dat er in Gent een school is waarbij stappers en fietsers eerst vertrekken en 10 

minuten later de kindjes die met de auto naar huis gaan. Dat blijkt goed te werken.  

Er is een ander hekje besteld zegt Derry voor het naar buiten rijden van de fietsers.  

Karolien meldt dat we ons bevindingen zullen  doorgeven aan de gemeente. Derry zal de resultaten 

van de enquête meedelen aan de ouders.  
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Het inpakpapier 

Dank aan Machteld voor de schitterende voorbereiding.  

Er zijn 300 pakketten verkocht.  

De communicatie kon beter. We moeten meer betalen omdat we een spoedbestelling hebben 

gevraagd.  

Elle, Machteld, Ilona, Sam, Karolien, Nele en Ellen zullen elk 100 vellen rollen. De rollen zijn 70 x 100.  

Vrijdagavond wordt er gerold vanaf 17.30 uur: Elle, Machteld, Ilona (18 uur), Sam, Karolien, Nele, 

Ellen (18 uur). 

Verdeling van de rollen inpakpapier: op maandag en woensdag na school. Karolien zal er staan met 

een lijst. Nele op maandag, Ilona op maandag en woensdag, Elle op woensdag. Afvinken en aantal 

meegeven. De lijst wordt alfabetisch geprint op naam van de oudste leerling.  

 

Geschenkje voor nieuwjaar ipv de nieuwjaarsreceptie 

We zullen een kaartje meegeven. Cupcakes, fruit, ... mag niet omwille van Corona. Derry vraagt of er 

vanuit de ouderraad een videoboodschap kan gemaakt worden.  

Kaartjes met gedichtjes van kinderen die dat leuk vinden om te doen? Te weinig tijd. 

Mooi gedicht door de iemand van de ouderraad. Katja?  

We kunnen een QR code op de kaart printen met de link naar het ingesproken bericht. Meegeven na 

nieuwjaar. Elle meldt dat op haar werk een doos gelukspoppetjes zijn binnengekomen die we bij het 

kaartje kunnen steken. Als Katja geen gedicht maakt dan wil Sam wel een gedicht schrijven. 

Christophe wil de videoboodschap aan elkaar zetten. Elle zal het aan Katja vragen. Elle zal de 

tekening maken voor op het kaartje. Derry bekijkt of de link op de schoolwebsite kan komen. 

Christophe en Derry bekijken dit verder.  

Het gedicht zou er best zijn voor de kerstvakantie. De druk van het kaartje wordt uitbesteed. 

Verdeling tegen start kalenderjaar.  

 

Infobord geschiedenis Langelede 

Machteld meldt dat de Provincie een subsidie van 1800 EUR gegeven heeft om een infobord te 

maken over de geschiedenis van de Langelede. Bord plaatsen bij de opening van de boot. Machteld 
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zou graag een klein buurtonderzoek organiseren. Ook input via de Provinciale archeologen op 

Machteld haar werk.   

Er is ook al door de Provincie een onderzoek bezig over de scheepvaart op de Langelede destijds. In 

januari een oproep doen of er mensen zijn die zich nog zaken herinneren van vroeger. En deze 

verhalen bundelen.  

 

Woord van de directie  

- Herfstvakantie Corona besmetting: hoe verliep de communicatie?  

Voor Nele was alles duidelijk. De berichtgeving van de school was zeer accuraat. De telefoon 

van het CLB is nadien gevolgd. 

- Onlangs zijn de oudercontacten doorgegaan. Hoe is dat verlopen? 

Het oudercontact is goed verlopen was de feedback van iedereen. 

Naar de toekomst ouders laten kiezen of ze online of live een oudercontact willen? 

- Geschenkje voor onder de kerstboom voor en door de kindjes? Is dat een goed idee in 

Corona tijd? Ja, de kinderen kijken er naar uit. Cadeautjes kunnen ook besteld worden of in 

de supermarkt gehaald worden. 

- Weinig gepland in 2021 wegens Corona. 

 

Varia 

- De studie die niet meer doorgaat zorgt voor problemen meldt Elle. ’s Avonds na opvang 

wordt het krap om alles georganiseerd te krijgen. Dit geeft stress voor de kinderen.  

De beslissing is genomen als extra Corona maatregel meldt Derry. Kinderen worden zoveel 

mogelijk gesplitst, eten in de klas, daarom zetten we hen niet samen als het niet echt moet. 

Mogen kinderen in de opvang zelfstandig hun huiswerk maken zonder begeleiding?  

Dit kan bekeken worden voor kinderen die langer in de opvang moeten blijven zegt Derry. 

- Zijn er gezinnen die het moeilijk hebben in Corona Tijd waarvoor wij iets kunnen doen vraagt 

Sam. 

Derry denkt dat dit heel moeilijk en gevoelig ligt.  

- Werkmannen die kinderen hebben aangesproken op een ongepaste manier. Is daar nu terug 

rust gekomen vraagt Machteld. Derry heeft de baas erover aangesproken.  

- Machteld meldt dat wij als ouder niet meer mee zijn met de manier waarop leerstof wordt 

aangeleerd. Het zou goed zijn dat je als ouder een houvast hebt hoe de leerstof wordt 

aangeleerd om de kinderen niets verkeerd aan te leren. Iets op de website? Iets meegeven? 

Kan dit met de leerkracht besproken worden? Misschien zijn er websites op ’t net die de 

leerkracht kan doorgeven of kan het Loepje en Katapult meer meegegeven worden samen 

met het huiswerk?  

Derry meldt dat ze huiswerk alleen moeten kunnen, als dat niet lukt dan is het geen goed 

huiswerk. Zaken veranderen snel. Loepje en Katapult meegeven is zeker een mogelijkheid.  

- Open klas dag: 20 maart 2021 
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Datum volgende vergadering: dinsdag, 2 maart 2021, 20 uur, live of online. 

 

 

 


