
 

 

VERSLAG VERGADERING 14/05/2020 

Ouderraad Elke, Katrien, Karen, Marie, Mario, Michaël, Bart, Alexandra 

School   Juf Hilde, Juf Heidi 

 

Katrien, Oliver, Mus, Thomas, Faima 

 

 

Online vergadering 2 

 

1. MEDEDELINGEN VAN DE SCHOOL 

 

Heropstart voor 1ste  op 15/05, 2de en 6de leerjaar op 18/05 

De meerderheid van de kinderen zullen aanwezig zijn, slechts een drietal twijfelen om terug naar school  

te komen. Velen kijken ernaar uit om te starten! 

 

Op basis van de enquête heeft de school een berekening gemaakt ivm de opvang. Het is van belang dat  

de enquête door iedereen ingevuld wordt. Het is heel ongelukkig dat er plots extra personen (die de enquête 

niet hebben ingevuld) aan de school staan die oorspronkelijk geen opvang gevraagd hebben.  

 

De uren van de voor-en na opvang zijn beperkt. Waarom?  

 Personeelstekort omwille van de extra inspanning dat de school moet leveren (ontsmetten van de 

gebruikte lokalen…) 

 Voor de werkende ouders is dit niet ideaal, maar de school moet keuzes maken om te kunnen voldoen 

aan de opgelegde maatregelen. 

 

Overzicht per vestiging 

PIUS X – opvang kleuters 

 Elke groep heeft een kleur 

 Bakken speelgoed worden steeds 3 dagen opzij gehouden 

 Extra persoon aanwezig voor onthaal / begeleiding toilet 

 Capaciteit opvang is goed. Er zijn 5 groepen voorzien, 3 ervan zitten vol. 

 

SJB 

Hier is hard gewerkt voor de heropstart van het 1ste en 2de leerjaar. Het gemaakte filmpje geeft een duidelijk 

beeld hoe alles zal verlopen. Dankzij dit filmpje zijn de kinderen beter voorbereid. Al zal het toch 

confronterend zijn, want het is anders school lopen dan voorheen. 

 

SR 

Ook hier is hard gewerkt voor de heropstart van het 6de leerjaar. 

 

De sterkte van de school in deze bijzondere tijden, zijn de 3 vestigingen. Het is eenvoudiger om de “bubbels” 

te maken en te behouden. 
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LERAREN 

Zijn niet allen steeds aanwezig op school 

 Meest aanwezig zijn de leraren van de kleuterschool 

 Leraren van het 1ste, 2de zijn alle dagen aanwezig om les te geven, op woensdag niet 

 Leraren van het 3de, 4de, 5de leerjaar zijn vrij teneinde de online lessen / zorgsessies te kunnen geven 

 Leraren van het 6de zijn aanwezig op lesdagen 

 

 

2. VRAGEN VAN OUDERS 

 

 Is het voor de school een voor- of nadeel als kinderen niet naar school komen?  

Wat is de visie van de school? 

De school is voorstander om de kinderen WEL naar school te laten komen. Met de genomen maatregelen 

kunnen de kinderen op een veilige manier schoolgaan. Het zal zeker een nieuwe beleving zijn voor de 

leerlingen en leerkrachten. Ook al blijft het contact beperkt, samen schoolgaan brengt veel voordelen 

met zich mee. De school ziet de leerlingen graag komen!  

 

 Heeft de inzamelactie voor de computers/laptops iets opgebracht? 

De actie was een succes! Er is €10 000 ingezameld waarmee de school extra materiaal heeft kunnen 

aankopen. Er zijn ongeveer 60 computers in bruikleen!  

 

Met het resterend budget gaat de school opladers kopen voor de computers. 

 Opmerking: een computermuis zou handig zijn voor de laptops 

 

Het computerlokaal is ook aangepast zodat de leerlingen van de lagere school die in de opvang zitten, 

kunnen deelnemen aan de online lessen (10 leerlingen per lokaal). 

 

 DANKBAARHEID 

Ouders zijn heel dankbaar voor de ongelooflijke inzet van de school! Online onderwijs, ter beschikking 

stellen van materiaal, het rondbrengen van schoolboeken aan huis, de lessen en ondersteuning, de 

genomen acties om de heropstart te kunnen waarmaken… en zoveel meer! Het lijstje is zo lang!  


