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 AANWEZIGEN OUDERRAAD: Klaas, Leen, Dennis, Karen, Anna, Marijke, Elke, Alexandra, Mario, Pieter, 

                                                         Marjan, Katrien  

 VERONTSCHULDIGD:  Katrien C. 

 AANWEZIGEN SCHOOL:  Juf Hilde, Juf Heidi 

  

1. WELKOM  

 
Nieuwe mensen deze avond: Welkom Pieter! Welkom Marjan! 
Korte kennismakingsronde.  
 

2. WERGROEPEN 

 

 PLANTENVERKOOP 
Oorspronkelijk was het idee om dit deze door te laten gaan gelijk met het schoolfeest op 07/05/2022.  
Dit is niet mogelijk wegens de organisatie binnen de school waar de planten vandaan komen.  
Ze hebben een eigen verkoop van planten op woensdag 20/04/2022 en dus moeten alle verkochte planten 
binnen die week geleverd worden. Dit maakt dat we onze plantenverkoop (net als vorig jaar) laten doorgaan 
op zaterdag 23/04/2022. 
 
De plantenverkoop is een groot succes, daarom is het belangrijk dat alle bestellingen doorgegeven worden 
aan de school tegen eind februari, begin maart. Dit om zekerheid te hebben dat de gewenste planten 
beschikbaar zijn. 
 
Er wordt een nieuwe folder gemaakt (ruimer aanbod planten) en zo snel mogelijk bezorgd. 
 
De vraag ivm verkoop uit te breiden naar buurtbewoners (wegens grote interesse tijdens ons eerste editie): 
De vrees is als er té veel bestellingen zijn, dat er niet voldoende planten beschikbaar gaan zijn. Daarom best 
beperken tot verkoop binnen de school. 
 

 WEBSITE 

Werkgroep is nog niet samengekomen. Wel al eerste contacten gelegd om de mogelijkheden te bekijken. 
Volgende week is er een infoavond ivm app en website voor scholen. Deze infosessie zal bijgewoond worden 
door een aantal personen van de werkgroep en ICT personeel van de school. Daarna zal de werkgroep 
samenkomen. 
 

3. OPENDEURDAG 

 
Omwille van Covid-periode kan het helaas niet live doorgaan. 

 

 Alternatief voor opendeurdag nieuwe leerlingen 
Er worden ouders ontvangen in de school na afspraak voor een individuele rondleiding. 
 
Hoe nog meer mensen bereiken om onze school in de kijker te zetten? 
 
- Reclame maken voor onze school via affiches (misschien andere vorm geven om meer op te vallen). 

Meegeven aan leerlingen om thuis omhoog te hangen, verspreiden via sociale media, Hoplr, via 
kinderdagverblijven… QR-code op affiche met link naar filmpje voorstelling van onze school. 

- Idee met stenen (activiteit voor kinderen – zie Juf Ilse – 3de kleuterklas) 
Het idee was om stenen te schilderen met boodschap op, weg naar onze school…  
Wat moeilijk uit te werken… gaat het begrepen worden? Stenen gaan verdwijnen… wie zorgt ervoor dat 
deze er steeds zijn…. 
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- Ter vervanging van een opendeurdag – ONLINE infomoment via teams, met leerkrachten. 
Dit is in het verleden al gedaan. 
Ervaring Marijke: Online was positief verhaal tijdens de lock down (kon toen ook niet anders).  
Omdat je met verschillende ouders bent, pik je ook wat op van de vragen van anderen.  

- Virtuele rondleiding 
- FAQ lijst opstellen – is ook iets om een leuke affiche van te maken. 

 

4. VOORZITTERSCHAP OUDERRAAD 

 
Op dit moment bestaat het voorzitterschap uit een duo, Elke & Alexandra.  
Omwille van vele werkopdrachten is het voor Alexandra moeilijk geworden om de voorzitterschap te blijven 
opnemen. Daarom wenst ze graag de fakkel door te geven.  
 
Het is geen makkelijke beslissing geweest, na 10 jaar actief te zijn binnen de ouderraad, waarvan de laatste jaren 
als voorzitter, is het met pijn in het hart om dit af te ronden. Alexandra blijft lid van de ouderraad en zal helpen 
wanneer het past. 
 
We zoeken dus een nieuwe covoorzitter! Wie zich kandidaat wenst te stellen kan een mail sturen naar 
ouderraad@deparel.eu of Elke/Alexandra aanspreken. 
 
Doel is voor Alexandra om na dit schooljaar af te ronden. 
 

5. SCHOOLRAAD 

 
Begroting 
20% gaan naar bouwdossiers en vaste kosten 
Alle plannen naar volgend schooljaar toe zijn goedgekeurd. Alle extra inkomsten blijven welkom!  
Elke verdiende € is belangrijk voor de school. 

 

6. MEDEDELINGEN SCHOOL 

 

 Corona blijft een uitdagend gegeven: 
Binnen de school leerkrachten tekort wegens de quarantaine regels 
- Pius X – 2 leerkrachten + 1 verzorgende 
- SJB – 6 leerkrachten 
School heeft gekozen om geen klassen te sluiten, maar te puzzelen om alles zo goed mogelijk op te vangen. 
De afwezigheden geeft extra werk aan aanwezige leerkrachtenteam (extra toezicht, …) + ondersteunen van 
vervangers… Het komt er allemaal bij! 
 
Ook leerlingen zitten soms thuis in quarantaine maar zijn zelf niet ziek.  
 Online contactmoment + takenpakket + ondersteuning van de thuiszitters. 

 
Zorgkinderen zijn slachtoffer van de huidige situatie. Zorgleerkrachten worden ingezet in de klassen van 
afwezige leerkrachten, waardoor er geen ruimte is om zorg aan te bieden in deze periode. 
 

 Reactie ouders: 
 Mario: Super bedankt aan schoolteam! Ervaring met de opvolging en vlotte communicatie! 

Opdrachtenblad is wel makkelijk (zowel voor leerling als ouders voor de opvolging). 
 Marjan: Waarom kunnen leerlingen via teams de les niet live volgen? Het is toch extra druk voor de 

leerkracht om individueel thuisblijvers op te volgen en klas op te volgen? Teams zou hulpmiddel kunnen 
zijn?  

mailto:ouderraad@deparel.eu
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Kind blijft tussen 9u en 16u “alleen” (geen les, wel takenpakket) 
 Antwoord schoolteam: het is een moeilijke combinatie om live les te volgen via teams (digibord), omdat 

de juf tijdens de les rondloopt in de klas om de aanwezige kinderen te ondersteunen. Ondersteuning 
individueel kind is sterker dan live les volgen “op afstand”.  
De mogelijkheden zijn binnen de scholengroep KOMO besproken (ervaringen delen). Reacties waren niet 
altijd positief… via teams les volgen is het kind meer aan zijn lot overgelaten. De leerkracht heeft ook geen 
zicht op wat het kind aan het doen is / leerstof begrijpt. 

 

 Meerdaagse uitstappen mogen terug georganiseerd worden 
- 3de leerjaar – 23/03 – 25/03 – Boerderijklassen 
- 6de leerjaar – Sneeuwklassen kan begin maart doorgaan 

 

 Bouwdossiers 

- brandoverloop is geïnstalleerd op SJB + noodtrap 

- fietsenstalling op SJB andere bodem… is beter! 

- kleine speelplaats SJB – groene zone voor de muur. Tuinaannemers aangesproken,  
concept aan het uitwerken, ouderraad biedt aan om te helpen. 

- Veldenstraat: links van de school was er een huis te koop, school heeft dat huis aangekocht (6 maanden 
verwerking tot verkoop rond is). Doel: ingang van de school via poort van het huis voor fietsers. Achterin is er 
een grote schuur dat kan omgebouwd worden tot toiletblok  
Speelplaats zou groter worden, containerklas zou verdwijnen. Voor elk leerjaar gaan er 3 lokalen beschikbaar 
zijn. In het huis, zou het bureau worden, leerkrachtenlokaal + zorglokaal.   
Speelplaats zal ook een nieuw jasje krijgen, maar zal de laatste stap worden…  
Ideetjes groene speelplaats…  

 

7. VRAGEN VAN OUDERS 

 

 Waarom geen bosklassen/zeeklassen ipv sneeuwklassen? (sneeuwklassen gaan door 09/03-16/03) 
Gevoelige materie al in het verleden. Iedere school deed voor fusie zijn eigen activiteit.   
Bij fusie is er besluit genomen om sneeuwklassen te behouden op voorwaarde dat iedereen mee kan.  
De school gaat in gesprek met ouders die het financieel moeilijker heeft, school helpt waar noodzakelijk. 
Kerstrozenverkoop = volledig naar sneeuwklassen. 
Sneeuwklassen is een unieker project! 
Kinderen gaan een moment aan zee of Ardennen makkelijker meemaken met hun gezin dan een skireis. 

 

 Mail van een ouder over mondmaskers en zelftesten aan inkoopprijs  
Inkoopprijs voor een sneltest €2,5 ipv de €3,5 bij apotheker of warenhuis.  
Indien we geïnteresseerd zijn moeten we hem dat laten weten. Er komt elke 2 weken een lading toe. 
School kan niet aankopen want school is verbonden aan firma’s toegewezen door de overheid.  
School is niet meteen een vragende partij, maar wil mening van ouders. 

 
Mening ouderraad: 
 Hoe bestellen? Via Forms lijst en afrekenen via schoolfactuur? Is dit haalbaar? Praktisch? 
 Zelftest ok, maar mondmaskers moeilijker. Eventueel éénmalig aanbod? 
 Mensen met verhoogde tegemoetkoming mutualiteit kopen testen aan 1 euro in apotheek 
 Is een mooi aanbod, maar moet dit via de school? 
 
Besluit: het is een mooi aanbod, maar misschien niet zinvol om via de school te “verkopen”. Tenzij ouder zelf 
verkoop organiseert en we briefjes meegeven via school. We laten dit weten aan de ouder. 
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 Vero-route 

Laatste keren onvoldoende personen gehad om in kleine groepen te kunnen werken.  

 

In december hebben we niet kunnen afspreken met geïnteresseerde ouders om de Vero-route te verkennen.  

Het blijft belangrijk om de Vero-route te ondersteunen met helpende ouders.  

Dank u wel aan Mieke! (al jaren trouwe begeleidster van de Vero-route) 

Basisdocument van juf Roselinde geeft duidelijke richtlijnen, goede ondersteuning!  

 

Te bespreken op ouderraad 17/05: datum prikken voor infomoment / fietsmoment VERO … 

 

 

 

Donderdag 24/03/2022 
 


