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Aanwezig : Karolien, Derry, Ruud, Christophe, Nele, Ellen, Machteld 

 

 

 Vorig verslag 

Goedgekeurd 

 

Kaas en Wijn avond 12 februari  

Op heden: 28 reacties, de link werd ook gedeeld op Facebook 

Geen bezorgdheden, gezien het grootste deel steeds op het laatste moment inschrijft. Vanuit de 
school wordt nog een remindermail doorgestuurd.  

Dagverloop:  

16u: Kaasboer Geert komt toe en heeft grote rekken bij waarop alles netjes kan verdeeld                                                 
en uitgezet worden.  We organiseren ons op de grote speelplaats, wijn en dessert houden we apart. 

Karolien voorziet lijsten zodat alles netjes afgevinkt kan worden 

16u30-18u30: afhalen zonder reserveren 

 

Wie kan helpen? Vanaf 16u : Juf Elke, Karolien, Melissa P, Christophe, Ellen, Derry, Nele 

                               Een beetje later: Elle, Ruud misschien 

                               Wie nog wenst aan te sluiten, welkom! 

 

Aantrekken nieuwe leden: hoe? 

- Katia heeft al heel wat opzoekingswerk gedaan, waarvoor dank, om verschillende “functies” 

binnen de ouderraad via een karakter-legopopje te belichten (cfr. voorgaande mails)            

Hierrond werd verder gebrainstormd hoe we dit verder kunnen aan de man brengen op 

ludieke en aantrekkelijke manier. Het idee van een “stop motion” filmpje werd geopperd, 

maar daarbij kwam het element van tijdsinvestering direct meespelen,…   

- Ellen opperde het idee om even bij onszelf stil te staan, wat ons destijds motiveerde om in 

de ouderraad te gaan, waarbij we een tekst of toffe boodschap vanuit de groep zouden 

kunnen laten komen. 

- Christophe kwam met het voorstel om een ludieke reclameactie a la cool blue  met slogan 

op te zetten, a la “5 minuten van je tijd over, denk eens aan de ouderraad?! “ , op een 

catchy herkenbaar tunetje dat kan hergebruikt worden met grappig tekstje. 
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 Voorlopig voorstel: Brainstorm op Whats App, woorden, redenen om in de ouderraad te 

komen,…   tegen 8/2/22 

 Hiermee wordt door een aantal trekkers (nog te bepalen) aan de slag gegaan voor de 

uitwerking en montage, zodat we tegen eind februari iets concreet zouden naar voor 

kunnen schuiven.  Als mensen zich hiertoe aangesproken voelen, heel graag.   

 

Boekenkastjes 

Kastje in de maak, juf Leen op de hoogte om het door haar klas te laten versieren. Factuur werd 

reeds betaald, kastje zal geleverd worden in februari.  Nog even nadenken over ‘reglement’. Enkel 

uitnemen / lenen/ wisselen? 

verkeerscommissie 

15/3 start van de grote werken in de Kleistraat.  

Er komt teven budget om zaken rond verkeersveiligheid rond / in school te doen, 400 euro.  
Suggesties rond besteding welkom (fluohesjes zijn er genoeg, verkeerspark mobiel? Educatie? 
Schoolvoorstelling,, fluo-mannetjes bij brugje als schoolomgeving op de piekmomenten ?,…) 

 

Woord van de directie  

- COVID heeft sommige klassen ook danig in de greep, 4 en 5 ,…  Totaal op heden van 19 

besmettingen, 19 kinderen in quarantaine 

Quarantaineregels versoepeld, CO2 meters in de klas aanwezig, 

Veel drukte en heisa voor directie en leerkrachten, dank jullie wel om het schip staande te 

houden 

 

- overkapping kleuterspeelplaats: laat nog even op zich wachten, hangende bij architect 

 

- openklasdag: afwachten of deze kan doorgaan 

 

- De Digisprong 

Vanuit het ministerie is er budget vrijgesteld om ICT-middelen voor scholen op punt te 

zetten.  Post-covid zitten veel scholen op verschillende snelheden, waarbij sommigen zeer 

goed uitgerust zijn en anderen over minimale middelen beschikken om leerlingen van 

digitaal onderwijs op school en thuis te kunnen voorzien. 

Voor de lagere school is er budget vrijgemaakt om devices te kopen zodat alle leerlingen van 

5 en 6 over een laptop of chromebook kunnen beschikken.   

Bij kinderen die thuis niet over de middelen beschikken kan de laptop of chromebook 

meegegeven worden.  

 

De digispronggangmaker op school is juf Marianne. Zij zal ICT dichter bij de leerlingen en 

leerkrachten brengen en trachten te implementeren in het school,- en klasgebeuren.   
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- Aanbieding Zeeland Mad-sciences: gratis wetenschap- en techniekshow van 30 minuten om 

hun wetenschapscursus te promoten.  Zij zouden voor leerlingen van het 1ste tot 6de leerjaar 

een aanbod hebben van een naschoolse techniekcursus  (4-6 lessen van 1 u, 12,5 euro per 

kind).  Deze zou op school kunnen aangeboden worden. 

De aanwezige leden van de OR zijn hierrond enthousiast  😊 

 

-  Huiswerkbeleid besproken en geëvalueerd, iets minder druk op de kinderen, meer “magjes” 

aanwezig 

Nog veel fouten in de Kabas-taken: Machteld mailt naar die Keure 

 

- Personeelsvergadering: 

Ondanks corona toch weer wat activiteiten op de planning:  

 Lichtmis-wandeling 

 Week tegen pesten 

 Dikke truiendag 

 Jeugdboekenmaand 

 Toneelvoorstelling 

 Sportdagen en activiteiten 

            Yoehoe daarvoor, licht in zicht 

 

- Klasfoto: firma heeft beslist o.w.v. onvoorspelbare weersomstandigheden deze niet meer 

buiten te nemen, wij betreuren dit.  Wijziging firma? Maar algemeen goede contacten met 

de firma,… 

 

 

Varia 

- Zijn badmutsen nog nodig? Eigenlijk hoeft het niet meer, vrije keuze? 

- Communicatie rond verschil klasquarantaine en klassluiting door overmacht.  Bij deze laatste 

kunnen kinderen nog door andere betrokkenen opgevangen worden. 

- Schoolfeest?: af te wachten,… 

- Dikke  dank je wel voor het hele schoolteam om zo flexibel te zijn bij lesgeven in de klas en 

tegelijkertijd naar de leerlingen thuis te schakelen, merci daarvoor! 

- Alles op wieltjes graag ook voorstellen 1 dag per week ipv voetbal, zodat alle kinderen aan 

hun trekken kunnen komen. 

Datum volgende vergadering: dinsdag, 15 maart 2022, 20 uur 

 


