
Aanwezig

Schoolteam Vicky (KS), Vicky (LS), Nancy (LS), Dirk (KS/LS)

Kern OV Pieter, Nele, Bart

Ouders Tom, Sofie, Milica, Jolien, Tjalling

Verkiezing Kern

Dit agenda punt werd niet vermeld op de agenda. Om iedereen de kans te geven zich kandidaat

te stellen, wordt de verkiezing uitgesteld naar de volgende vergadering.

Huidige kern: Voorzitter: Pieter Velkeneers

Penningmeester: Nele Jancart

Secretaris: Bart Thys

Agendapunten oudervereniging

Ouder-thema avonden

In het verleden werden reeds een aantal thema avonden ingepland. Deze werden georganiseerd 

door de school in samenwerking met de Gezinsbond Deurne Zuid (zij dragen dan een deel van 

de kosten).

Het doel van deze avonden is/was het samenbrengen van ouders en leerkrachten zodat ze hun

ervaringen met elkaar konden uitwisselen.

Gaan we deze opnieuw inplannen ? Wie willen bereiken, ouders en/of kinderen ?

We zullen een aantal thema's aan de ouders voorleggen (online poll, smartschool ?)

Volgende thema's zullen worden voorgesteld:

l Veilig online

l Pesten

l Opvoeding (bv. Geweldloze communicatie, mindset van kinderen)

l Angst en Stress (bv. Faalangst, leven na corona)

l Schermtijd

l Omgaan met seksualiteit en intimiteit bij kinderen

l Stress bij ouders

l Voeding

l Lezen en voorlezen

l andere ?

Zodra de thema's zijn gekozen, gaan we beschikbare datums zoeken 

➔ Pieter checkt al met de gezinsbond wat de mogelijkheden zijn

Groendagen inplannen

Vorig schooljaar is beslist om het onderhoud van de speelplaatsen met de oudervereniging te

gaan doen (vooral door de onkunde van Krinkels). Voor de kleuterschool is vooral juf Yannick

hiermee bezig en in de lagere school is dat juf Lin.

Juf Yannick ging haar plannen bespreken met Pieter, maar heeft dat nog niet gedaan

➔ Pieter checkt met Groenman wanneer hij beschikbaar is om een overzicht te komen geven

Zodra we data hebben van groenman gaan we dit samen met enkele vrijwillige ouders inplannen

Dit zal (waarschijnlijk) op een zaterdag zijn, waar we een halve dag voorzien voor de KS en een

halve dag voor de LS. Dit zal daarna op regelmatige basis worden ingepland.

Indien nodig, kunnen we sneller iets inplannen met de ouders voor werkzaamheden die we zonder

Groenman kunnen uitvoeren (bv. onkruid tussen de planten uithalen)
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Aankomende activiteiten

Filmavond (LS) + Oudercafé

Datum: 22/10

We behouden de set-up zoals vorig jaar:

l Kinderen blijven per graad

l 2 films per graad, gekozen door de leerkrachten (al dan niet in overleg met de kinderen)

➔ Vicky (LS) neemt dit op met de collega's.

l Persoonlijke disney+ / Netflix / Prime Video accounts zullen hiervoor gebruikt worden.

l Er zal vooraf moeten worden gekozen en ingeschreven, betaling gebeurt bij de leerkrachten

l Oudercafé zal dit jaar terug kunnen plaatsvinden, hiervoor zal een helperslijst worden op-

gesteld.

Herfstwandeling (KS)

Datum: 12/11

St Jozef heeft bevestigd dat ze dit jaar terug willen meewerken

Vicky de Clopper

➔ Pieter stuur nog mailing rond voor extra hulp bij het organiseren

Jolien geeft al aan ook te willen helpen.

Dag van de leerkracht

Datum: 05/10

Naar goede gewoonte voorziet de oudervereniging een ontbijt voor de leerkrachten.

Op vraag van de leerkrachten zal dit klaar staan om 7u45 op KS en LS

Pistolets zullen bij Van den Bogaert worden besteld

➔ Jolien gaat de inkopen doen en stemt af met Pieter om alles te verdelen.

Dag van de jeugdbeweging

Datum: 22/10

Kinderen komen in uniform naar school

Ook vragen aan de leerkrachten om in uniform te kijken

Tjalling stelt voor om een foto te maken, maar dat is lastig omwille van privacy

Aankomende activiteiten

Verkeersveiligheid

Deze werkgroep gaat voorlopig in slaapstand, omdat er momenteel niet veel extra kan gedaan

worden.

Realisaties: Tijdelijk eenrichtingsverkeer aan de kleuterschool (proefproject voor 6m)

Parkeerverbod aan de kleuterschool (definitief omwille van de brandveiligheid)

Als de Maarschalk Montgomerylaan zal worden heraangelegd, wordt er verder gekeken naar de

verkeersveiligheid.

Het voorontwerp voor de heraanleg van het kruispunt Menegemlei - Boekenberglei is klaar. Dit

zal ook mee worden opgevolgd daar de werkgroep. (past mee in het kader van de nieuwe 

keerlus voor de tram)

Parkeren & stilstaan voor de schoolpoorten blijft een probleem. Aan de KS mogen ouders wel

stilstaan, maar die vakken worden ook door ouders gebruikt om te parkeren. Aan de LS wordt 

dagelijks het stilstaan en parkeerverbod genegereerd door (vaak dezelfde) ouders

Ouders zouden elkaar hierover moeten (kunnen) aanspreken, maar dat wordt niet altijd goed

onthaald door de andere.

Elke overtreding kan/mag/moet gemeld worden via de Blauwe lijn.



Communicatie

Dit zal een terugkerend topic worden op de vergaderingen, maar momenteel is daar nog iets over

te melden.

Deze werkgroep werd opgericht naar aanleiding van 3 sessies tussen directie en ouders van de

school naar aanleiding van de communicatie door de school.

Er werd meermaals gezegd dat er niet enkel de noodzakkelijk communicatie moest

worden uitgestuurd, maar ook het leuke nieuws (wat doen de kinderen, wat is er

gerealiseerd)

Georgette heeft de uitnodigingen voor deze werkgroep verstuurd

Varia

Tom

Wat gebeurt er met de handenwassers op de speelplaats ?

➔ Deze worden voor de herfstvakantie weggehaald

Sofie

Kunnen er activiteiten worden aangeboden na de lesuren (tijdens de nabewaking) ?

➔ Vroeger werd dit wel gedaan, maar dit is stopgezet door het DKO omdat het moeilijk werd

om te organiseren.

Initiatief moet van de ouders komen.

We kunnen al rondkijken naar het aanbod

➔ Pieter zet dit op de agenda van de volgende vergadering.

Milica

Is er een mogelijkheid voor logopedie op school ?

➔ Dit mag niet tijdens de lesuren georganiseerd worden, behalve op voorschrift van CLB (in het

kader van een revalidatie). 

De school regelt hier niets voor, alles moet door de ouders worden geregeld (incl de

logopedist)

Vicky

Voor het familiefeest (18/2) zijn er vrijwilligers nodig voor licht en geluid

➔ Pieter vraag aan Jeroen om dit opnieuw te doen.

Kathleen (KS) houdt Pieter verder op de hoogte van de organisatie

Tjalling

Wat met de verplichte ventilatie op school ? Is er een budget voor CO2-meters ?

➔ Als er vanuit de overheid een verplichting komt, dan zal hier ook budget voor voorzien 

worden. Voorlopig is de aanbeveling vanuit het Stedelijke Onderwijs om geen CO2-meters

aan te kopen.

➔ Huidige regels omtrent ventilatie blijven behouden. Tijdens de lesuren blijven de ramen en

deuren van de lokalen openstaan. Dit werd gecommuniceerd naar de ouders, om de

kinderen hierop te kleden

➔ Via Jolien gaan we op de hoogte blijven van de gesprekken met het Stedelijk Onderwijs

Pieter

Hoe gaan we de vergaderingen organiseren, online of fysiek op school ?

➔ Voor sommige ouders is online makkelijker, andere verkiezen fysiek

➔ Fysiek op school is "leuker" en beter voor interactie. Een combinatie van zowel beide is niet

handig

Volgende Vergadering

Datum: 16/11

Locatie: NTB


