
 

Agenda OR dinsdag 17 november 2020 om 20u00 (online) 
  

Aanwezig: Johan De Herdt, Steven Lanssens, Giuseppe Cusimano, Evelien Rodeyns, An Mertens, 

Sofie Haesevoets, Roos Van De Cruys, Sofie Nelissen, Inge Celus, Ilke Peeters, Winke Hahn,  

juf Sofie Moons, juf An Debosscher, meester Kris Steurs. 

Verontschuldigd: Dirk Boeckmans, Marijke Nijs, Sofie Claeys, Anneke Janssens, Ellen Smedts, Margot 

Ceyssens, Merel Bergen, Lies Rens, Jesse Mampay, Daisy De Raedemaeker, meester Patrick Kuenen. 

 

1. Welkomstwoordje van de voorzitter + verwelkoming eventuele nieuwe leden 

Eerste online vergadering voor onze OR, jammer genoeg met weinig aanwezigen. 

Voor onze volgende online vergadering op 15 december zal een week vooraf een mail gestuurd worden 

met de agenda en link voor de online vergadering. Ook volgt nog herinneringsmail op maandag. 

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

Verslag goedgekeurd. 

 

3. Vragen/opmerkingen in coronatijden 

Korte rondvraag gedaan naar (persoonlijke) bevindingen in deze coronatijden. Er werden niet 

onmiddellijk opmerkingen/vragen meegedeeld, maar dit mag uiteraard doorheen het jaar. 

 

4. Evenementen en initiatieven ouderraad  

• Onthaal (nieuwe/anderstalige leerlingen) – ouderbuddy’s 

Margot en meester Patrick zijn hiervan de dragende krachten en zijn niet aanwezig. Hier komen we bij 

een volgende vergadering op terug. 

• Fitsers: terugblik fietsevent 

Event is vlot verlopen. Alle sessies voor het leren fietsen waren volzet, en de meeste kinderen zijn 

zonder zijwieltjes naar huis gereden.  

Er waren maar net genoeg helpers, misschien naar volgende editie wat extra helpers zoeken?  

• Pyjama-party 

Voorlopig nog geen zicht op wanneer en hoe de pyjama-party zou kunnen doorgaan. De werkgroep 

gaat hierover verder brainstormen. 

 



• Voorleesweek 

Voorlopig hebben zich 36 voorlezers gemeld en zijn er 18 filmpjes ontvangen. Leerkrachten krijgen de 

filmpjes doorgestuurd en kunnen dan zelf bepalen wanneer ze dit laten zien in de klas. De klassen 

kunnen onderling de filmpjes ook nog delen indien gewenst. 

Professor Marc Van Ranst zal maandag 23 november voor het 5e en 6e laarjaar toelichtingen geven 

over zijn boek: “Monsterlijke microben”. De klassen verzamelen vooraf de vragen van de kinderen. 

Hier worden er dan een aantal van gesteld aan Marc Van Ranst. 

Elke klas zal de lezing vanuit de eigen klas kunnen volgen. Ook ROB-tv kan bij interesse de volledige 

lezing volgen en hier dan materiaal uit gebruiken voor in het nieuws. De school krijgt ook nog enkele 

boeken (Monsterlijke microben) toegestuurd door Marc Van Ranst. 

Er wordt nog nagedacht over een bedankje voor alle lezers. Er werd al gedacht aan een mondmasker, 

de klas een filmpje laten maken dat dan doorgestuurd wordt naar de lezer,… Andere ideeën zijn zeker 

welkom! 

• Bekafbuffet 

Uiteraard zal er dit jaar geen buffet op school kunnen doorgaan omwille van corona. 

De werkgroep wil dit jaar graag gaan voor ontbijtpakketten die kunnen afgehaald worden, of geleverd 

(met kleine meerprijs). Prijzen en samenstellingen van de pakketten worden nog verder besproken in 

de werkgroep. 

• Boekenbeurs +auteurslezingen  

We hebben een voorstel gekregen van ”de kleine Johannes” (waar we vorig jaar ook al mee 

samenwerkte voor de boekenbeurs) om online boeken te kunnen bestellen. Deze zouden dan begin 

december kunnen geleverd worden op school. Ideaal als cadeau met de feestdagen dus! Wij willen 

graag op dit aanbod ingaan, zeker gezien het jaarthema van dit schooljaar. Er zal zo spoedig mogelijk 

een mail verzonden worden naar al de ouders met de nodige uitleg over deze actie. 

Auteurslezingen zijn momenteel nog niet ingepland. Er is te weinig zekerheid in deze coronatijden om 

nu auteurs te boeken. 

Er wordt ook nog nagedacht om een digitale boekenbeurs te organiseren. Werkgroep denkt hier verder 

over na. 

• “geld in kas”: wafelverkoop 

Momenteel staat er een wafelverkoop gepland na de paasvakantie. De werkgroep gaat dit nog verder 

uitwerken. 

 

 

 

 



5. Varia 

• Dag van de Leerkracht 

Leerkrachten waren erg positief over de sushi van bij Shokudo. Attentie voor Shokudo (die alles heeft 

gesponsord) is inmiddels ook overhandigd door Johan. 

• Online info-avond VCOV 

Een tijd geleden hebben we een mail ontvangen van een ouder over een voorval van sextortion bij een 
kennis. We hebben dan ook bekeken of we geen lezing moeten organiseren over de gevaren van 
sociale media voor ouders en/of leerlingen. VCOV biedt zulke lezingen aan, maar zijn vrij duur. 
Aangezien ze in het lager onderwijs nog niet echt actief zijn op sociale media gaan wij hier ook niet 
mee verder. We geven het wel door aan de OR van secundair onderwijs, misschien kunnen zij wel een 
lezing organiseren. Het 6e leerjaar neemt het gevaar van sociale media ook op in het lessenpakket. 

• Studie 

De school gaat een werkgroep opstarten om hervormingen over de studie te bekijken, maar is hier 

omwille van de huidige maatregelen nog niet toe gekomen. Zodra de werkgroep van start gaat worden 

wij hiervan op de hoogte gebracht. We vragen wel van de OR uit voor er een definitieve beslissing 

genomen wordt dit eerst met ons te bespreken. 

De studie is momenteel ook niet meer mogelijk door de corona. De kinderen blijven tot 16u gewoon 

op de speelplaats en kunnen hun huiswerk niet meer op school maken. 

• Schoolraad 

Juf An DB vraagt dit na bij meester Patrick. 

• Gimme 

Leden van de OR met kleuters zijn heel blij met de komst van Gimme. 

Er zou soms reclame komen tussen de berichten en foto’s van de leerkracht. Dit kan voor verwarring 

zorgen. Is dit gecontroleerde reclame? Juf An DB geeft dit door een juf Debby, zij zal dit verder bekijken. 

Voorlopig is er als ouder geen mogelijkheid om respons te geven op bepaalde berichten van de 

leerkracht. Voorlopig zou dit zo blijven. Ouders zouden het een meerwaarde vinden om Gimme te 

kunnen gebruiken als communicatie platform. 

• Foto’s op website 

Sinds dit jaar zijn er geen foto’s meer terug te vinden op de website. Dit is doorgegeven aan ICT.  

• Fitsers: 

Fluo hoezen voor over de boekentassen zijn nog uitgedeeld aan 1e leerjaar en nieuwe leerlingen, 

kinderen gebruiken deze over het algemeen goed! 

Andere acties zijn momenteel wat moeilijk omwille van corona.  

 

 

 



• Kerstidee 

Steven heeft uit betrouwe bron vernomen dat de vraag naar voedselbedeling bij “Kommaraf” de 

laatste tijd enorm stijgt. Tijdens vergadering was iedereen wel te vinden om daarom de actie van 

voedselinzameling nogmaals te organiseren. Ook eens navragen of er nog nood is aan andere spullen 

zoals kleding, speelgoed,….Juf An DB geeft dit idee door aan juf Katia.  

Opmerking: Juf Katia heeft al laten weten dat we dit jaar best geen tweede inzameling meer doen voor 

Kommaraf. Het secundair gaat nog een inzameling doen. Ze zou nog wel een actie doen voor 

broederlijk delen, maar deze moet nog komen. Andere ideeën zijn dus nog steeds welkom! 

• An DB: Hoe oudercontacten ervaren?  

Online inschrijvingen zijn vlot gelopen. Voor leerkrachten was het ook fijn om vaak beide ouders te 

zien voor het scherm. Bij fysiek oudercontact komt er vaak maar 1 ouder. Er is wel bezorgdheid over 

het meeluisteren van de kinderen. Als er gevoelige dingen moeten gezegd worden aan de ouders is 

het zeker niet de bedoeling dat de kinderen dit horen. Leerkrachten verkiezen over het algemeen wel 

een fysiek oudercontact. 

De leden van OR hebben het ook goed ervaren. Soms werkte de webcam van de leerkracht niet, maar 

over het algemeen weinig technische problemen. De vraag kwam om online oudercontact ook te 

behouden na de corona. De school zal deze optie zeker overwegen. 

• Roos: Sint op school  

De werkgroep die instaat voor het contact met de Sint heeft bevestigd dat de Sint ook dit jaar zal langs 

komen op school. We kijken alvast vol spanning uit naar zijn komst! 


