
 

Agenda OR dinsdag 09 februari 2021 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, Winke Hahn, Sofie Claeys, Merel 

Bergen, Lies Rens, Jesse Mampay, juf Sara Van de Broeck, juf An Debosscher, juf An Schouterden. 

Verontschuldigd: Dirk Boeckmans, Marijke Nijs, Anneke Janssens, Ilke Peeters, Ellen Smedts, Margot 

Ceyssens, Daisy De Raedemaeker, meester Patrick Kuenen. 

 

1. Welkomstwoordje van de voorzitter + verwelkoming eventuele nieuwe leden 

Mooie opkomst voor deze online vergadering, waarvoor dank! 

Volgende online vergadering zal doorgaan op 16 maart, uitnodiging hiervoor volgt nog. 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Verslag is goedgekeurd. 

3. Vragen/opmerkingen in coronatijden 

Vragen en/of opmerkingen mogen steeds gemaild worden. 

4. Evenementen en initiatieven ouderraad  

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

Sommige leden van de OR die zich hadden opgegeven voor de ouderbuddy’s hebben tot op heden 

nog geen mail ontvangen van meester Patrick. Juf An DB gaat dit even navragen.  

• Fitsers: feedback parkeeractie + eventueel nieuwe? 

Actie van woensdag 20 januari was een groot succes. Ouders die fout parkeerden werden vriendelijk 

aangesproken om hun wagen juist te parkeren. Dit werd meestal goed onthaald.  

Lies heeft na deze actie de politie nogmaals gecontacteerd met de vraag of ook zij extra kunnen 

komen controleren. Politie is dan ook al op een ochtend en avond langs gekomen op de Bekaflaan. 

Werkgroep merkt dat actie zeker zijn effect heeft, en wil dan ook graag nogmaals de acte herhalen! 

Nieuwe datum wordt nog gezocht en medegedeeld. 

De school gaat binnenkort ook nog samenzitten met de politie ifv de veiligheid rond de school, 

geplande werken op de Bekaflaan,… 

 

• Bekafbuffet: evaluatie 

We hebben 866 personen voorzien van een ontbijt. Er waren 18 helpers, waarvan 10 chauffeurs die 

de ontbijten tot bij de mensen thuis hebben gebracht. Het werk viel heel goed mee, om 11u was alles 

opgeruimd en kon iedereen naar huis. Nogmaals bedankt voor al de helpende handen!  



• Boekenbeurs /Auteurslezingen 

Juf An DB gaat navraag doen bij meester Patrick over de stand van zaken. 

 

5. Varia 

• Verslag leerlingenraad 

Inmiddels gaat de leerlingenraad ook weer door, maar dan wel online. Het zou fijn zijn als wij hier het 

verslag ook van kunnen inkijken. 

• Plannen nieuwbouw kleuters 

Plannen zijn inmiddels ingediend. Er zou een nieuwe blok komen tussen het kleuter paviljoen en de 

blok van K2 en 1e leerjaar. Hier zou dan ook een volledig nieuw afdak komen voor de lagere school. 

Juf An gaat navragen aan meester Patrick of de OR de plannen ook eens mag inzien.  

Bouw van de nieuwe blok wordt voorzien begin volgend schooljaar (2021-2022), ingebruikname 

schooljaar 2022-2023. 

• Feedback schoolraad 

Hier werd vooral gesproken over de eventuele nieuwe klasstructuur. Meester Patrick zou willen 

overgaan op een volledige 3-klassenstructuur vanaf de instappers tot in het 6e leerjaar zodat de 

klasgroepen bij de kleuters kleiner worden en er in het lager minder zij-instroom zou zijn van nieuwe 

leerlingen. Dit is vaak erg belastend en dat zou op deze manier een stuk minder zijn. Er is ook 

nagedacht over hoe we de school zouden kunnen promoten bij de ouders, zodat de meeste 

leerlingen vanaf de kleuterschool tot het 6e leerjaar bij ons blijven. 

Inmiddels is er ook een kernteam opgericht op school. Hier zou besloten zijn om de structuur die er 

momenteel is te behouden. Er zou nagedacht worden om eventueel te werken bij de kleuters met 

graadsklassen. En in het lager willen ze de zijinstroom behouden. In maart zouden de maximale 

capaciteit per leerjaar bepalen. 

(Het aantal leerlingen heeft ook effect op het aantal lestijden dat er zijn voor de leerkrachten, meer 

info hierover best bevragen bij meester Patrick of juf An DB.) 

• Studie/huiswerkbegeleiding op school 

De school heeft hiervoor inmiddels ook een werkgroep opgericht. Deze heeft net een enquête naar 

de leerkrachten rondgestuurd. Terugkoppeling hiervan zou zijn rond maart/april. 

Wij als OR zouden het ook fijn als wij hier in betrokken kunnen worden. Misschien is het een goed 

idee om onderscheid te maken tussen: een groep die het huiswerk (zelfstandig) maakt in grote groep 

en een andere (kleinere) groep die nog extra begeleiding kan krijgen bij het maken van het huiswerk. 

• 3e KV klas 

Na de krokus vakantie zal er een 3e KV klas bijkomen. Ouders waarvan de kinderen naar meester 

Jimmy gaan zijn hier inmiddels van op de hoogte gebracht. Meester Jimmy draait nu ook al wat mee 

in de klassen om de kinderen wat te leren kennen en zijn klasje (ontdubbelingsklasje van K1) in te 

richten.  



• Corona cijfers 

Voorlopig zijn er na de kerstvakantie geen bevestigde besmettingen meer geweest op school.  

Ook zijn er verstrengde maatregelen opgelegd waardoor het zwemmen praktisch niet meer haalbaar 

was voor de kinderen. Zwemlessen zijn dus (tijdelijk) weer opgeschort.  

• ICT 

Website is stilaan weer op punt aan het komen. School kan zelf weer aanpassingen doen.  

• Communicatie buiten de school 

Website van de school zal door Arcadia helemaal herbekeken worden. Ook denkt de basisschool er 

aan om zelf een facebook pagina aan te maken. Nu hebben we een facebook pagina samen met het 

middelbaar, maar deze spreekt ouders van jonge kinderen/kleuters minder aan. 

• Gimme 

School zou dit ook voor de lagere school willen nemen. Maar ICT zou eerst alle opties willen bekijken, 

zoals Smartschool, …. Meer info volgt nog. 

• Commedy night  

Deze is omwille van corona uitgesteld. Er wordt gekeken met CC of deze voorstelling op een andere 

datum in het najaar kan worden ingepland. 

• Online oudercontact 

De voorziene tijd lijkt soms erg kort te zijn (10 a 15 min). Moest je nood hebben aan een extra 

gesprek, of zit je ergens mee, aarzel zeker niet om de klasleerkracht te contactteren via mail of 

telefoon! 


