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DEEL 1: OUDERS + LEERKRACHTEN 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van vorige vergadering werd gelezen en goedgekeurd. 
 

 

2. Coronamaatregelen en gevolgen voor de schoolwerking 
 
Sinds 1 september testten 11 leerlingen positief en gingen 16 leerlingen in quarantaine.  4 leerkrachten misten 
dagen wegens quarantaine, maar er waren nog geen besmettingen binnen het team. 
 
Leerlingen worden niet meer getest als ze geen symptomen hebben.  Pas bij 4 besmettingen binnen een week 
gaat een klas in quarantaine.  In het vijfde en zesde leerjaar worden mondmaskers gedragen.  Er zijn 2 CO²-
meters die rondgaan in de klassen om systematisch te testen of er voldoende verlucht wordt. 
 
De zwemlessen gaan voorlopig wel nog door.  Als de regels strenger worden zal dit opnieuw bekeken worden. 
 
Wegens ziektes en afwezigheden is vooral het personeelstekort nijpend.  Er kunnen geen vervangers meer 
gevonden worden.  Dit wordt opgelost door zorgleerkrachten, turnleerkrachten en zelfs de directie voor de klas te 
zetten, maar dat gaat uiteraard ten koste van andere aspecten.  Een sluiting van bepaalde klassen door 
personeelstekort is het allerlaatste redmiddel, maar valt niet uit te sluiten. 
 
Als er klassen gesloten moeten worden zal geopteerd worden voor het vijfde en zesde jaar.  Die zijn het meest 
zelfstandig en hebben allemaal een laptop via de school. 
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3. Komende activiteiten 
 
Heleen, Sofie en een aantal juffen hadden de voorbereidingen opgestart voor de week van de soep.  Wegens 
de toename in de huidige Covid-cijfers is er geoordeeld dat het nu niet opportuun is om dit te laten doorgaan.  
Het werd uitgesteld naar begin volgend jaar als de cijfers het toelaten. 
 
Ook de voorleesweek is gedeeltelijk afgelast.  Een aantal auteurs die zouden komen hebben afgezegd en 
(groot)ouders op school halen om voor te lezen lijkt momenteel ook niet zo’n goed idee.  Er is wel een digitaal 
alternatief dat zal bekeken worden.   
 
De week van de klok focust op een positieve manier op het op tijd komen op school.  Het onthaalmoment is 
belangrijk in het kader van verbinding en welbevinden voor leerkrachten en leerlingen.  De telling leert vooral dat 
de meeste leerlingen wél op tijd komen. 
 
Er werd deze week ook flitsactie gehouden op het dragen van fluo-hesjes.  Deze acties lopen door tot de 
krokusvakantie.  Er zullen 6 flitsacties zijn om 4 stickers te verdienen.  De school heeft een bronzen medaille 
gekregen voor de activiteiten die vorig jaar georganiseerd werden rond verkeer.   
 
De wafel- en truffelverkoop loopt dit jaar voor de eerste keer online.  We wachten vol spanning af of de 
opbrengst gelijkaardig zal zijn aan voorgaande edities. 
 
 

 
4. Werkgroepen 
 
Verkeer 
De kleuters, leerlingen van het eerste leerjaar en nieuwe leerlingen krijgen een fluohesje.  Vanuit de werkgroep 
verkeer werd gevraagd of er voor de oudere leerlingen flovers kunnen worden voorzien om over de boekentas te 
trekken. 
 
Er wordt gevraagd naar de veiligheid aan de parkeerplaats aan de Kido Club.  Wim heeft in de zomervakantie de 
rozenstruik ingesnoeid zodat de zichtbaarheid al een heel stuk beter is. 
 
Rode neuzen 
Morgen is het “Expeditie geluk”, een initiatief van de Vlaamse Overheid.  Dit is een online expeditie die de 
kinderen als klasgroep kunnen doen.  De klassen hebben op voorhand een aantal opdrachten moeten kiezen. 
 
Volgende week is het Rode Neuzen week.  Er zullen elleboog-knuffels worden uitgedeeld en er zullen 
verbindende activiteiten worden georganiseerd in de klassen.  Het eerste, tweede en derde leerjaar gaan werken 
rond “de kleur van emoties”, en het vierde, vijfde en zesde rond een gevoelensbox.  Op vrijdag wordt er 
afgesloten met een Rode Neuzen feest op de speelplaats met muziek en een complimenten-microfoon. 
 
Er komt later ook nog een Comedy night.   
 
Deze acties werden op poten gezet door het leerkrachtenteam zonder ODR.  We juichen die acties toe maar 
herhalen dat er ouders met veel plezier meedenken en meewerken aan verbindende acties. 
 
Het kriebelteam zal momenteel nog niet in actie komen, wegens het risico op besmettingen. 
 
 

 

5. Varia 
 
Gimme-berichten 
Veel leerkrachten wachten op vrijdag om de Gimme-berichten voor de hele week te bundelen.  Samen met de 
“berichten uit de buurt” komen er dus soms veel berichten op vrijdag.  De algemene teneur bij de ODR-leden is 
dat dit niet echt een probleem is. 
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Twijgwandeling 
De verbindende wandeling tussen de geledingen was een succes.  De geledingen mogen steeds voorstellen 
doen voor een volgende activiteit, maar ook elke school- of ODR-activiteit kan een verbindende activiteit worden. 
 
Voi.ce 
Vanuit de inspectie is dit initiatief gelanceerd.   Voi.ce is een app die gericht is op leerkrachten en 
onderwijsmensen, maar ook op ouders en leerlingen.  Per trimester worden er dan vragen gesteld, en die 
informatie komt dan bij de inspectie.  
Het geeft wel een “big brother” gevoel en het is niet bekend hoe er met de gegevens zal worden omgegaan.  Ook 
bestaat de vrees dat enkel de A-stroom ouders op die manier zullen bereikt worden. 
 
Vanuit de ODR bestaat een licht wantrouwen ten opzichte van de app.  De school zal dit ook voorleggen op de 
personeelsvergadering en informeren bij de scholengroep en vervolgens beslissen hoe ze hiermee omgaan. 
 
Schaduwonderwijs 
Pieter Jan heeft een artikel gelezen over ‘schaduwonderwijs’, waarbij de zorg meer en meer wordt uitbesteed aan 
externe partijen zoals logopedisten.  Dit is voor bepaalde ouders een heel duur verhaal en neigt zelfs naar 
klasse-onderwijs waarbij de meer begoeden op meer hulp kunnen rekenen. 
 
De trend van stijgende vraag naar logopedie – ook tijdens de schooluren – wordt bevestigd door de school.  De 
school zoekt altijd naar de juiste wegen en zal niet steeds de dure opties aanbevelen. 
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DEEL 2: ENKEL OUDERS 
 

1. Overzicht werkgroepen en activiteiten 
 
Trooper 
 
Er komt een nieuwe Cornet-actie.  Pieter Jan volgt dit op en zorgt dat we er deze keer op tijd bij zijn.  Koppelen 
we een specifiek doel aan deze actie? 
 
Joke zal nog eens reclame maken voor onze Trooper via de social media. 
 
Teamdag Maritime 
 
De teamdag was heel leuk.  Heidi maakt een overzicht van de kosten zodat iedereen zijn deel kan betalen. 
 
 

 

2. Schoolraad 
 
Het verslag van de schoolraad werd besproken. 
 

 

3. Winterdrink: uitstel of Corona-proof alternatief? 
 
Het is moeilijk om de winterdrink te laten doorgaan binnen de huidige Corona-maatregelen.  Er wordt gekeken of 
we dit kunnen uitstellen of vervangen door een Corona-proof alternatief. 
 

 

4. Twijgkrant 
 
Voor de vorige twijgkrant hebben we geen inhoud aangeleverd.  De deadline voor de volgende Twijgkrant is 24 
december, we proberen tegen dan wel iets aan te leveren. 
 

 

5. Varia 
 
T-shirts ODR: Pieter Jan vraagt of Symaerts nog wil sponsoren 
 
 

 
 
 

Volgende vergadering: 14/12/21 
 

Marjan Plasschaert         Pieter Heymans   
           
Voorzitter         Secretaris 


