
 

 

Verslag OR dinsdag 25 januari 2021 om 20u00 (Teams) 
Aanwezig: Johan De Herdt, Evelien Rodeyns, Steven Lanssens, An Mertens, Roos Van De Cruys, Sofie 

Nelissen, Winke Hahn, Leen Van Lishout, Anneke Janssens, Lies Rens, Ilke Peeters, Merel Bergen, Inge 

Celus, Ellen Smedts, Sofie Haesevoets, Jesse Mampay. 

Meester Patrick Kuenen, meester Kris Steurs. 

Verontschuldigd: Giuseppe Cusimano, Margot Ceyssens, Marijke Nijs, Leen Hallet, Jolien Christens,  

juf An Schouterden. 

1. Welkomstwoordje van de voorzitter 

Mooie opkomst van leden, bedankt hiervoor! 

2. Evenementen en initiatieven ouderraad  - overzicht werkgroepen  + wie + hulp lkn? 

• Fitsers: planning + feedback overleg ivm Bekaflaan 

Zichtbaarheidsactie: contact op nemen met turnleerkracht om toch nog activiteit te doen rond 

zichtbaarheid met blacklights? Eventueel iets anders zoeken? 

Parkeeractie: Zeker nog plannen. Dit heeft steeds effect! 

Dodehoek: Kilian gecontacteerd, hij ging dit op de school waar hij les geeft navragen om dit eventueel 

te combineren met leerlingen van zijn school. 

Graag agenda op te stellen met vaste datums en doorgeven aan school/ouderraad. 

Werken Bekaflaan: Plannen die voorgelegd zijn leken vrij definitief. Er was dus nog weinig tot geen 

inspraak meer mogelijk. 

De Bekaflaan zou een fietsstraat worden. Zo worden de voetpaden breder en rijden de fietsers op de 

weg en moeten de automobilisten achter de fietsers blijven. Ter hoogte van de school zou er een 

verkeerplateau komen.  

Er zal een lange tijd hinder zijn tijdens de werken. Graag Demervallei parking promoten om daar te 

parkeren om kinderen naar school te brengen en te komen halen. Het demerpad zou volledig verlicht 

worden tot in Langdorp. 

Opmerkingen i.v.m. de plannen van de Bekaflaan:  

o Grote teleurstelling dat school niet gehoord is in heel het verhaal. 

o Fietsstraat lijkt niet veilig, kinderen zouden ingezet worden als verkeersremmers? Politie zal 

veel meer controle moeten doen, anders gaat fietsstraat niet werken! 

o Autoverkeer moet gewoon minder, anders gaat het niet werken! 

o Schoolstraat nog eventuele optie? 

o Fietsers en voetgangers eventueel scheiden (ieder 1 kant) en straat alleen houden voor auto’s? 

o Er gaat zeer veel stilstaand verkeer zijn, dit gaat het ook heel gevaarlijk maken. 

o Bezorgdheden uiten aan stad, politie,… in de hoop nog wat inbreng te hebben in heel de 

situatie?  

 



• Bekafbuffet: ontbijtpakketten 

Verkoop loopt vrij goed. Verdere reclame maken mag nog steeds bij vrienden en familie! Bestellingen 

kunnen nog tot 31/01/2022 binnenkomen. De opbrengst komt ten goede aan de kinderen.  

Oproep voor helpende handen zal nog gebeuren, dit zal dan vooral zijn om pakketten te gaan leveren 

aan huis. 

• Auteurslezingen (met boekenbeurs?) 

Auteurslezingen mogen doorgaan op school. Auteurs liggen vast (zie vorig verslag). Subsidies werden 

aangevraagd. 

Boekenbeurs ligt ook vast. Online of fysieke boekenbeurs is nog niet beslist. Ilke neemt contact op met 

kleine Johannes om te horen wanneer er juist moet beslist worden of het al dan niet fysiek mag 

doorgaan. 

• “Geld in kas”: koeken (Lu en Milka): periode? 

Afhaal van de pakketten is voorzien voor 29 april. Voor (7u30 – 8u45) en na (15u00-16u15) de 

schooluren. De bestellingen zouden starten op 21/3 en lopen tot 3/4 via hetzelfde online platform als 

de ontbijtpakketten. 

Eens bestellingen doorgegeven aan leverancier zou er na een 14-tal dagen kunnen geleverd worden. 

Dit zou dan na de paasvakantie zijn. Daarna moeten alle pakketten nog gemaakt worden, koeken 

komen gewoon toe in dozen, hiervoor zullen nog enkele helpende handen gevraagd worden.  

 

• Comedy 

Verkoop loopt momenteel goed, de zaal is bijna uitverkocht. Er zal wel nog bekeken moeten worden 

wat er op dat moment mag qua aantal personen in de zaal. Sofie C. (vorige voorzitter OR) volgt dit mee 

op. 

• Financiën 

Dit schooljaar hebben we voornamelijk uitgaven gedaan (iPads, trapstickers, 6 december, 

kerstverrassing, …) waardoor de reserve sterk verminderd is.  

De leasing van de iPads loopt bijna af waarna de school deze voor een restprijs zal overnemen en er 

eventueel extra bij zal leasen. 

We verwachten nog enkele kosten voor dit schooljaar (auteurslezingen, kleuterkamp, busreis 

bosklassen, …) maar rekenen op de inkomsten van de ontbijtpakketten, de comedy en de 

koekenverkoop om onze reserve terug aan te vullen. 

 

3. Varia 

• Veel kinderen brengen dagelijks AL hun boeken mee. Dit omdat quarantaines zo 

onvoorspelbaar zijn en er zo onmiddellijk kan over gegaan worden op 

afstandsonderwijs. Kan hier iets aan gedaan worden? Hier zijn geen instructies voor 

gegeven, momenteel beslissen de leerkrachten dit zelf. 

• Zelftesten, fijn dat we ze krijgen, maar dit geeft misschien een vals gevoel van 

veiligheid? Kinderen die geen duidelijke symptomen hebben zullen waarschijnlijk ook 

negatief testen. Wat is nu het doel van deze testen? 



 

Antwoord stad Aarschot: Beeld krijgen van de besmettingsgraad, om het zo goed 

mogelijk binnen te perken te kunnen houden.  

• Quarantaine en test strategie: Het is heel moeilijk, er zijn regelmatig kinderen die toch 

positief testen ook al zijn er GEEN symptomen! Hopelijk brengen de nieuwe regels na 

het overleg van 26/1 wat meer ademruimte. Deze situatie is onhoudbaar aan het 

worden voor de school/leerkrachten (zie volgend punt). 

• Afwezigheid van leerkrachten: Momenteel veel afwezige leerkrachten, zowel door 

ziekte, quarantaine van de klas en moeten thuisblijven voor de eigen kinderen die in 

quarantaine moeten. Vervanging vinden is bijna onmogelijk. 

 

4. Agendapunten meester Patrick 

• Info Covid-19: stavaza 

Zie puntjes bij Varia. 

• Start inschrijvingen 22-23 

De inschrijvingen starten op 7 februari voor kinderen met broers of zussen op school of voor 

kinderen van personeel, op 7 maart voor nieuwe kinderen.  

Kennismaken met de school kan na de schooluren. Hiervoor dient er een individuele afspraak 

gemaakt te worden met meester Patrick (directie.basisschool@sjca.be).  

 

Graag zien we jullie allen weer op de volgende vergadering op dinsdag 22 februari om 20u00 

(waarschijnlijk online). 

 


