
Aanwezig

Schoolteam Annick (KS), Lin (LS), Nancy (LS), Dirk (KS/LS)

Kern OV Pieter, Nele, Bart

Ouders Tjalling, Sophie, Tom, Jesse, Gwen, Milica, Ken

Verkiezing Kern

Er waren geen nieuwe kandidaten voor het kernteam.

Het huidig kernteam werd met unanimiteit herverkozen voor een periode van twee jaar.

Voor Nele & Bart zijn het de laatste 2jaar en er is dus (dringend) nood is aan vernieuwing

binnen het kernteam.

Voorbije activiteiten

In het algemeen is het belangrijk om de draaiboeken te updaten en/of te voorzien bij alle activiteiten.

Doordat de meeste activiteiten in het verleden altijg georganiseerd werden door dezelfde mensen, zijn

een aantal zaken te vanzelsprekend geworden. Hierdoor is het voor nieuwe helpende handen en/of

organisatoren niet altijd makkelijk om  te weten wat te doen.

Herfstwandeling (KS)

In het algemeen een zeer geslaagde activiteit. De link met de lagere school (inleiding werd gedaan

door kinderen van de lagere school) was leuk.

Paar kleine opmerkingen:

l De inleiding van de lagere school kinderen was niet altijd even hoorbaar

l Het monsterfeest was niet duidelijk dat dat ook heinde van de wandeling was

Filmavond (LS)

In het algemeen een ook zeer geslaagde activiteit, maar ook hier een paar opmerkingen:

l 4e leerjaar was op reis, waardoor zij heel weinig tijd hebben gekregen om hun briefjes

in te vullen.

 In het vervolg rekening houden met eventuele uitstappen

l Het is niet helemaal duidelijk of alle films door de kinderen werden gekozen. Het is uiteraard

niet mogelijk om voor iedereen goed te doen

l In het oudercafé zouden de tafels kleiner kunnen/mogen zijn

Agendapunten Oudervereniging

Naschoolse opvang

Dit punt werd reeds kort aangehaald tijdens de varia van de vorige vergadering.

Ter verduidelijking, het gaat hier niet op de naschoolse opvang georganiseerd door de school,

maar over een aanbod aan buitenschoolse activiteiten.

Alvorens hiermee te kunnen beginnen, is er een engagement van de school nodig om dit te mogen

organiseren. Dirk heeft bevestigd dat die er zeker is, als er aan de randvoorwaarden is voldaan:

l Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de school en de ouders die dit

organiseren

l Dit mag de werking van de school en/of naschoolse opvang niet beïnvloeden

l Moet 100% vanuit de ouders georganiseerd worden
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Sophie, Jesse & Pieter gaan dit dragen, met de hulp van Gwen en Ken.

Doel is om klein te beginnen en vandaar uit verder te groeien (indien mogelijk/nodig)

Er zal gestart worden met een bevraging bij de ouders om te kijken of er interesse is en wie

eventueel ook activiteiten kan organiseren

Dirk heeft een lijst na de bevraging door Klasse in het begin van het schooljaar. We kunnen die

gebruiken als basis.

Lin merkt op dat kinderen de ruimte nodig om te kunnen spelen en niet altijd te geconcentreerd

moeten bezig zijn.

Onder andere vanwege de beperkte ruimte in de kleuterschool, ziet Annick de praktische kant

niet haalbaar.

Dirk wacht op concretere plannen en een concretere uitwerking alvorens zijn goedkeuring te geven.

Via onderstaande link is er meer informatie te vinden over het opstarten:

https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/ona/op-weg-naar-een-naschools-activiteitenaanbod

Refterbeleid lagere school

Pieter heeft vernomen (via verschillende bronnen dat de middagbewaking een ramp / hel is op de

lagere school.

Tijdens corona verliep het eten rustiger (in klasbubbels) en vraagt aan Dirk hoe dit nu verloopt.

Dirk legt uit dat de middagstudie volledig buiten de opdracht van de leerkrachten en dat de 

middagstudie georganiseerd wordt met vrijwilligers.

Het eten in de klas is niet meer mogelijk nu.

in de lagere school eten 1,3 en 5 samen en 2,4 en 6 samen. Dit duurt (max) 30min. In de refter zijn

er 3 vrijwilliger per refterbeurt en nog eens 2 vrijwilligers op de speelplaats

Het wordt absolute stilte geëist van de kinderen, omwille van de koestiek. Het schoolteam is ook

geen fan hiervan, maar anders is het niet haalbaar met 150 kinderen in de refter.

Kinderen moet geen 30minuten in de refter blijven zitten. Zodra hun boterhammen op zijn, mogen

ze gaan buitenspelen

Kinderen die niet stil (kunnen) zijn, worden na herhaalde waarschuwingen individueel "gestraft" en

worden uit de refter gehaald. Er wordt dus niet meer klassikaal gestraft, maar individueel.

Pieter merkt op dat straffen op zich misschien niet de beste oplossing is.

Jesse merkt op dat de huidige regels wel kunnen ervaren worden als collectieve straf.

Jesse vraagt hoe de leerlingen het nieuwe beleid ervaren ?

 Georgette is daarmee bezig. Nancy zit in de werkgroep leerlingenparticipatie en neemt dit

ook mee.

Agendapunten Oudervereniging

Naschoolse opvang

Na een korte discussie werd besloten om de kinderfuif niet te laten doorgaan op 17 december,

maar deze te verplaatsen naar 11 maart 2022.

Uiteraard moeten we de maatregelen van dat moment afwachten

Wafelverkoop

Deze zal op dezelfde manier georganiseerd worden als vorig jaar.

De verkoop start na de kerstvakantie en loopt tot aan de krokusvakantie.

Er zullen 2 afhaalmomenten voorzien worden, zodat iedereen de kans krijgt om de hun bestelling

af te halen.

https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/ona/op-weg-naar-een-naschools-activiteitenaanbod


Agendapunten Schoolteam

Update werkgroep communicatie

Alles staat in de nieuwsbrieven

Begin december is er een nieuw overleg.

Varia

Tjalling

Hoe inschrijven voor het oudercontact ?

➔ Annick geeft aan dat dat pas vanaf 9u de volgende dag kan.

Annick

l Pieter moet contact opnemen met Yannick om concrete afspraken te maken over het de

speelplaats van de kleuters

l Corona maatregelen voor het schoolfeest

➔ Zijn er extra mensen nodig ?

➔ Er zijn aanspreekpunten ed nodig

➔ We moeten de voorwaarden van CC afwachten

➔ Kort na de kerstvakantie gaan Pieter en Annick opnieuw overleggen

Annick

Wil graag helpen met het familiefeest

Dirk

Dirk wil Tjalling bedanken ivm de zoektocht naar goede CO2 meters.

Ondertussen hebben alle klassen een CO2 meter en hebben de kinderen een uitleg hierover

gekregen

Pieter

Filmopname voor het schoolfeest

➔ De persoon die dat 2j geleden heeft gedaan, wil dit opnieuw doen (voor dezelfde prijs)

Die prijs (€600) kunnen we verrekenen in de ticketprijs.

➔ Kathleen en Britt hadden al besloten om geen film te laten maken.

➔ Pieter neemt contact op met Katheleen en/of Britt om dit te bespreken. Vroeger was het te

ingewikkeld om als ouder te film te krijgen, wat de beslissing van Kathleen en Britt kan

verklaren

Nele

Op de kidsrun zijn er 2 kinderen vergeten bij het verzamelen van de kinderen. De kinderen 

werden (gelukkig) opgevangen door de organisatie aan de aankomst.

➔ Werkpunt voor volgend jaar. Beter tellen bij zowel start als einde

➔ Dirk neemt dit op met de leerkrachten in kwestie en vraagt om dit sneller te melden in het

vervolg.

Jesse

Jesse is opzoek naar ouders die mee evenementen kunnen organizeren

Volgende Vergadering
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