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     Aanwezig
Directie: Dirk
Schoolteam: Britt, Lin, Pieter-Jan, Nancy
Kern Oudervereniging: Pieter, Nele, Bart
Ouders: Ken, Gwen, Vicky 

Agendapunten oudervereniging

Stemming samenstelling kernteam

Huidig team werd unaniem herverkozen

Voorzitter: Pieter Velkeneers

Penningmeester: Nele Jancart

Secretaris: Bart Thys

Onderhoud speelplaatsen

Een deel van het onderhoud wordt gedaan door aannemers via Stad Antwerpen.

Manus mag, na alle problemen van vorige jaren, enkel nog grasmaaien. De rest van het 
onderhoud wordt gedaan door Krinkels.

Vanuit de ouders is een interesse om mee te werken aan dit onderhoud. Ze kunnen bv de 
wilgenhutten en de bloemperkjes onderhouden.

Voor de lagere school stelt juf Lin van het ecoteam voor om bv 1x per maand samen met 
de ouders aan het onderhoud te werken.

Voor de kleuterschool geeft juf Britt aan dat de leerkrachten dit kunnen doen, alleen 
tijdens de grote vakantie gaat dat niet. De bovenkant van de grote wilgentunnel kunnen 
ze niet doen, omdat die te hoog is.

Voorstel is om op zaterdag 14 november een halve dag (10u – 12u30) de wilgenhutten te 
gaan invlechten en indien nodig ander onderhoud te doen.

Poort aan de Borrekensstraat langer openhouden met de ouders

Voors sommige ouders zijn de “openingstijden” van de poort aan de Borrekensstraat te 
kort als ze hun kinderen komen afzetten. Hierdoor moeten ze vaak de school verlaten 
langs de Thibautstraat en dan naar de Borrekensstraat hun fiets of auto gaan halen.

Ook ’s avonds is er vaak een probleem voor ouders die eerst een ander kind moeten 
gaan ophalen in de kleuterschool.

Het voorstel is om met een groep ouders de poort aan de Borrekensstraat 10min langer 
open te houden.
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Pieter gaat met een groep vrijwilligers kijken wat kan en wat niet kan. Het is belangrijk dat 
dezelfde tijdstippen kunnen gegarandeerd worden en dat het niet iets random wordt.

Aankomende activiteiten

Herfstwandeling kleuters (gepland voor 13 november)

Is deze activiteit haalbaar?

In dezelfde vorm is het niet toegelaten dit jaar (max. 10 personen per groep)

Kleinere groepen (max. 10 volwassenen) is niet haalbaar, dit zou een doorlooptijd 
van minstens 3-4u hebben.

Geen oudercafé toegelaten

Kan/mag er nog samengewerkt worden met het Lyceum?
-> leerlingen van Lyceum zijn niet beschikbaar op 13 november

Mogelijke Scenario’s om toch iets te organiseren

Vastgestelde tijdsloten. D.w.z. ook zeggen dat ouders die te laat of te vroeg zijn 
niet met een andere groep mee mogen.

Overdag iets organiseren enkel voor de kleuters
            Is dit haalbaar voor de juffen? Eventueel met hulp van een paar vrijwilligers

Slecht 1 ouder per kind toelaten, zodat er minder groepen nodig zijn.

Een wandelrally voor een langere periode die de ouders samen met de kinderen 
kunnen doen

 Gaan alle aanpassingen nog wel hetzelfde resultaat hebben.

Vicky en Ken nemen dit verder op.

Filmavond lagere school (gepland voor 23 oktober)

Deze zal gewoon doorgaan, maar in een aangepaste vorm.

Er zal geen oudercafé zijn.

Kinderen zullen in hun eigen graad blijven.

Films zullen gekozen worden door de leerlingen en leerkrachten. 3 films per graad.

Er zal op voorhand ingeschreven en betaald moeten worden bij de klasleerkracht



Thibautstraat 64 – 2100 Deurne
oudervereniging.hoedjes@gmail.com

Ouders moeten hun kinderen komen afzetten en ophalen. Kinderen zullen niet 
alleen de school mogen verlaten. Ouders moeten ook hun telefoonnummer 
achterlaten in geval van nood.

i.p.v. popcorn zullen er individuele zakjes chips voorzien worden.

Nele en Bart nemen dit verder op.

Als er wordt besloten om de school in code oranje te zetten, zal de filmavond 
geannuleerd worden.

Agendapunten schoolteam

Visie i.v.m. 6 december

Wat is het standpunt rond zwarte piet?

Vanuit het stedelijk onderwijs wordt de visie van Stad Antwerpen opgelegd en 
zullen het roetpieten zijn i.p.v. zwarte pieten

Gaat de Sint naar school komen ten tijde van covid-19?

De “normale” sint heeft al aangegeven niet naar school te komen.
de werkgroep feesten gaat proberen om toch een Sint naar school te laten komen 
(eventueel in de turnzaal, zodat de social distance kan gerespecteerd worden.

Optreden kleuters CC
Voor dit schooljaar staat het optreden gepland op 19 maart 2021.
Kunnen we het optreden laten doorgaan?

Het is nog te vroeg om hierover een beslissing te nemen, maar er zijn veel vragen:
Gaan we nog hulp krijgen van het Lyceum?

 Eventueel ouders vragen om te helpen

Hoeveel personen mogen er in de zaal

 Op dit moment mogen er maar 200 personen in de zaal i.p.v. 
400

 In Maart zullen er ± 120 kleuters zijn, d.w.z. dat niet alle ouders 
aanwezig mogen zijn in de zaal.

 Eventueel dit jaar zonder de instappertjes

Misschien moeten we al een alternatief zoeken

 Speelplaats
 Ergens 

Maandag 28 oktober wordt dit besproken op de werkvergadering in de kleuterschool.

Ondertussen is er beslist om het optreden van de kleuters dit jaar niet te laten doorgaan.
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Welke impact heeft Covid-19 op dit moment op de schoolwerking

Dit punt werd op de agenda gezet voordat Dirk de mail naar de ouders had gestuurd

Is er tweerichting digitaal lesgeven mogelijk?

Kind afstandsonderwijs laten volgen als hij/zij in quarantaine moet.

Leraren lesgeven op afstand als hij/zij in quarantaine moet.

Dit is technische heel moeilijk en ook praktisch kan dit problemen geven.

Mogen ouders op een klas “passen” tijdens afstandsonderwijs van de
leerkracht?

Op zich mag dit wel, uiteraard moeten er regels gevolgd worden en 
moeten de ouders de nodige attesten kunnen voorleggen.

Pieter neemt dit verder op met Dirk.

Vanuit de school werd gevraagd om de ouders hun kinderen mee te motiveren om hun 
handen te wassen en te ontsmetten als ze binnenkomen op school.

Varia

Verkeersveiligheid
Er is een werkgroep die zich bezighoudt met de verkeersveiligheid rond de scholen.
Er liggen momenteel nog veel vragen bij het district. Er kunnen misschien een aantal 
snelle respons oplossingen komen, zoals bv vluchtheuvels.

De verkeersveiligheid rond de lagere school zou beter kunnen. Zou een schoolstraat hier 
een oplossing kunnen bieden?

Dit moet ook weer opgenomen worden door een aantal vrijwilligers (ouders)
Buurtbewoners mogen nog steeds de straat uit.
Dit zal waarschijnlijk niet worden goedgekeurd door het district vanwege de 
nabijheid van de parkschool en het risico om de verkeersproblemen daar nog 
erger te maken.

De verkeersveiligheid rond de school is de verantwoordelijkheid van alle ouders.

Dirk

In de komende maanden worden de nieuwe fietsstallingen gezet. De omheining en de 
poort aan de Borrekensstraat zullen dan ook vervangen worden. De poort krijgt hier ook 
een magneetslot.

Vanaf September 2021 is Smartschool verplicht op alle schollen. Er zal eerst getest 
worden met de 2e graad. Juf Lin gaat dit testen. Na enkele weken komt de 3e graad aan 
de beurt om daarna verder uit te rollen naar de 1e graad en de kleuterschool. De 
oudervereniging krijgt een aparte account.
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De facebook pagina zou nog meer gepromoot moeten worden.

Door corona is er weinig gebeurt met de visualisering van de schoolvisie

Pieter

Pieter stelt voor om te werken rond het thema Armoede. 
Dirk stelt dat een heel gevoelig en moeilijk thema is, wat heel veel discretie vereist.

Er komt een werkgroep om samen te werken met de zorgcoördinatoren.


