
2021-03-02 - Vergadering ouderraad

Aanwezig: Hans, juf Chris, juf Liesbeth, Peter S, Sofie, Nele, Pieter, Jo, Roel, Frederik, Gwen, Lot

Geëxcuseerd: Lian

Agenda

welkom

financiële stand-van-zaken

werkgroepen

restaurantdag

quiz

paaswandeling

variapunten

Welkom

Waar het oude wijkkantoor staat, komt een nieuwbouw voor K&G en Huis van het Kind (verwacht klaar
te zijn tegen 2022)

Voordeel voor ons, is dat over de volledige breedte vanaf onze school tot daar een fietsenstalling komt
(ook voor onze kinderen)

Er komt ook een buitentrap voor de academie, zodat die niet door onze school moeten om tot in hun
lokaal te geraken.

Financiële stand-van-zaken

De financiële toestand is niet veranderd. We houden hierin rekening met afgelasting van Werchter.

We krijgen de vraag of we de busdienst uitgebreider kunnen betalen, nu we terug op daguitstap kunnen
(maar met aparte bussen per klasbubbel moeten gaan). De school zal de uitstappen sowieso laten
doorgaan (als het mag van de regering); de beslissing van de ouderraad om dit ook (terug) te betalen
stellen we uit tot volgende vergadering.

Werkgroepen

Restaurantdag

De geplande restaurantdag is (zoals verwacht) volledig afgelast.



Na een gesprek met Corina en Ilias van Merdin (lokaal!) kunnen we een soort thuis-restaurantdag
organiseren, dit zou eerder tegen mei zijn. Dit zal eerder eenvoudig zijn (denk pizza, pasta, ...)

We (ouderraad) sturen alvast een bericht uit ook om ouders te informeren over de annulatie van de
restaurantdag en vervanging door deze formule (nieuwe datum!)

Quiz

Bedoeling is dat alle ouders (die niet organiseren) en leerkrachten kunnen mee doen! Geen manier om
geld op te halen, maar om gespreksonderwerpen te voorzien.

Voorstel: zaterdag 10 april, in de paasvakantie, om 18u laten doorgaan.

Platform: Kahoot - wordt nu al door (onze) leerkrachten gebruikt; zonder login, maar met een quiz-
code. De meeste kinderen van de lagere school kennen dat al!

We zoeken naar de beste livestream-oplossing (1 naar veel).

Zoom? Redelijk wat administratie om vooraf in te schrijven.

Youtube Live

We proberen een test-quiz te organiseren voor beperkt publiek, om de infrastructuur te testen.

Misschien een pre-quiz "show" zodat mensen al zien dat "de stream werkt".

Rekening houden met competitieve aspect, dus discussies proberen te vermijden. "De quiz masters
hebben altijd gelijk!"

Wat met een prijs voor de winnaar (of top 3)? Gratis pizza van de Restaurantdag?

Paaswandeling

Weer in samenwerking met KWB-nationaal, in navolging van het succes van de Kerstvakantie.

Routes voor grote en kleine toer worden vandaag naar gemeente gestuurd ter goedkeuring.

Oproep voor ideetjes om de kleuters onderweg te entertainen.

We hadden de indruk dat de allerkleinsten vooral blij waren met de doe-opdrachten, dus willen we
graag meer dergelijke dingen inbrengen.

Misschien inspiratie zoeken bij de fit-o-meter?

Variapunten

Dit gaat vooral over de kleinere berichten waar de bijlage weinig tot geen meerwaarde bevat. Dit is niet
voor bv de KiVa nieuwsbrief of een document met huistaken.

Frederik gaat de leerkrachten toch eens aansporen :-)

Vragen om de nuttige info in het smartschool bericht zelf te zetten (opleiding / cursus?)



Moeilijk vast te stellen of dat echt zo is, omdat de tijd eigenlijk te kort is. Voor onze school zijn een
aantal toetsen afgenomen in de verschillende jaren, en daar zijn geen duidelijke achterstanden naar
boven gekomen (anders dan andere jaren).

Mocht er toch achterstand komen, dan kan daar nog aan gewerkt worden (individueel of breder).

We zijn ook vanuit OVSG gecontacteerd; zij wilden ook onderzoek doen daarnaar (via een
pedagogische dienst). Vandaag is daarvan de persmededeling gepubliceerd (niet specifiek voor onze
school).

Voor een aantal (willekeurig gekozen) domeinen zijn toetsen afgenomen om uit te zetten tov. 2016.
Daarbij is geen vooruitgang maar ook geen achteruigang te zien (te wijten aan Corona).

Er valt veel uit op te maken en veel werkpunten om aan te werken, maar samengevat geen Corona-
achterstand vast te stellen.

De filmpjes zoals die vorig jaar gemaakt zijn, zullen niet kant en klaar bruikbaar zijn in normale
schooljaren. Misschien kunnen ze wel voor zelfstandig-leren gebruikt kunnen worden, maar dan
waarschijnlijk in een ander format.

Voor de secundaire school is dit een ander verhaal.

Mochten ouders alsnog met vragen zitten, mogen ze zeker ook zelf contact zoeken met de
leerkrachten!

De vergadering wordt afgesloten om 21u27. Volgende vergadering is gepland op 19 mei 2021 om 20u.

Vraag/suggestie 1: Is er een waargenomen leerachterstand na één jaar met corona-
maatregelen/afstandsonderwijs met pre-teaching/... en indien zo, hoe wordt dit aangepakt?

Vraag/suggestie 2: zullen de zaken die vorig jaar gemaakt zijn door de juffen herbruikt kunnen
worden in de toekomst? Bv om de ouders te helpen om het huiswerk uit te leggen.


