
 Verslag online vergadering OR SO 
28 april 2020 

 
 
Aanwezig: Emmanuelle, Isabelle, Koen, Jean, Iris, Cathy, Els, Nathalie en Catherine. 

Korps: Kris Smout en Sophie Deprouw 

 

De vergadering wordt geopend om 20.30 uur via teams. 

 

Agendapunten: 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

Koen verwelkomt iedereen op deze tweede online-vergadering. Vorig verslag wordt 

goedgekeurd. 

 

2. Communicatie vanuit de school 

 Start na de paasvakantie leek hectisch voor een aantal leerlingen, zeker voor de 

eerste graad. Overweldigend. Tweede dag was dat redelijk verdwenen nadat de 

klasleerkrachten contact met hen hebben opgenomen. 

 In geval van uitval: vakleerkracht vraagt na en bij meermaals gebeuren, dan 

neemt de klasleerkracht contact op met leerling/ouder. Indien het dan nog niet 

lukt, wordt gevraagd om eventueel een aantal halve dagen op school te werken. 

Voorlopig werd dit gevraagd aan twee leerlingen, waarvan er één toegezegd 

heeft. 

 Leerkrachten geven feedback op de taken, vaak via de taken zelf en de 

uploadzone. Ouders zien deze feedback niet. Er wordt gedacht aan een 

feedbackrapport. Zo krijgen ook ouders een totaalbeeld. 

 Er wordt ook voortdurend bijgestuurd. Vanuit de graadcoördinatoren. 

 Is de werklast goed verdeeld? Is er meer werk volgens het aantal uren?  Iris: 

wel bij RKG. Cathy geeft een vb van Engels, waarbij dan gevraagd wordt dat er 20 

pagina’s gefotografeerd worden en doorgestuurd. 

 Wordt er veel gevraagd om online te gaan, merken jullie problemen? Jean: 

inlogproblemen bij bv quizlet. Emmanuelle: niet alle livemomenten zijn verplicht 

dus het valt mee omdat als ze geen vragen hebben, hoeven ze ook niet online. Is 

het een idee om een moment om de zoveel tijd toch verplicht live te gaan, zeker 

met de klasleerkracht. Iris beaamt dit. Zeker goed om elkaar weer een keer te 

zien. Sophie gaf dat al door en neemt dit weer op. Een niet-vrijblijvend moment. 

Het hangt echt af van leerkracht tot leerkracht. Koen geeft aan dat de band 

tussen leerkracht en leerling ook anders is. Hij geeft het voorbeeld van het vijfde 
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jaar bij zijn dochter.  Ze voelen zich meer als jongvolwassenen gezien en de 

aandacht is ook beter, minder rebellie. 

 Sophie geeft aan dat de leerkrachten de leerlingen ook missen. Sommige mensen 

passeren ook en komen niet terug: vb. Rome- en London-reis. 

 Laptops uitgeleend: aantal die geleverd werden door Cathy en Jeroen en een 

aantal toestellen van de school uitgeleend. 

 Wanneer begint de school opnieuw? 15 mei proefdraaien, 18 mei enkel de zesdes, 

maar onder strenge voorwaarden (mondmasker, handen wassen, gemiddeld 10 

leerlingen met maten, eerste leerling gaat achterin zitten en gaat als laatste er 

uit, bij binnenkomen en buitengaan klas/gebouw: handen wassen, 

eenrichtingsverkeer in de gebouwen, meubilair elke dag ontsmetten, sanitair 

2xdag poetsen). Er is al gekeken hoe we dit kunnen aanpakken. Het is een hele 

puzzel en daarna moeten we de jongere ook nog motiveren om zich aan de regels 

te houden. Zesdes 9-tal uren per week in blokken van drie uur. Iets later starten 

dan normaal, in zelfde groep en zelfde lokaal, verandering van leerkracht per les. 

In de namiddag kunnen andere groepen leerlingen voor hun blok komen. Dit ook 

om speeltijd en verwisselmomenten te vermeiden. Dan wordt dit geëvalueerd en 

kijken we naar de rest van de school toe. De leerlingen zijn nu gewend aan een 

routine en de vraag is of we hen helpen door te veranderen. Ook de vraag naar 

het hoe organiseren van welke examens is niet duidelijk. Nog geen idee over de 

eindevaluaties. 

 Inschrijvingen: telefoonronde voor mensen die geen plaats hebben bij de loting, 

vindt nu plaats. Verder is het afwachten. Ze hebben wel al verontruste 

telefoontjes gekregen van ouders die (binnen en buiten Antwerpen) geen plek 

hebben met de vraag of er nog plaats is op Pulhof. Maar dat weten we dus nog 

niet. De scholen in de rand heeft men nu ook online moeten laten inschrijven en 

men hoopt nu toch op een eenvormig systeem volgend jaar, zodat het een 

eerlijker verhaal wordt. 

 

3. Vragen/opmerkingen vanuit de ouderraad. 

 Emmanuelle heeft nog weinig feedback gezien en vindt het systeem van een 

feedbackrapport een goed idee. 

 Koen heeft het idee dat het in de derde graad geen te grote takenlast is (wat niet 

wil zeggen dat er meer werk moet komen). Hij heeft ook het idee dat de 

leerlingen onderling ook nog contact met elkaar zoeken via chats 

 Nathalie: bij de overgang naar pre-teaching werd het wat moeilijk om een 

planning te maken met het aanbrengen van de taken. De ene leerkracht geeft 

taken voor twee weken, de andere per paar dagen,……  
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Lijkt nu beter te lopen, maar is soms verwarrend en moeilijk te plannen. Verder 

geeft Nathalie ook aan dat het leerlingencontact gemist wordt. 

 Jean: soms is het echt zoeken naar de informatie. Een mail, in de digitale agenda, 

bestanden onder het vak,…….  

Normaal zou er een mail moeten komen met de taken van die week verzameld, 

maar er komen door de week heen toch steeds dingen bij. Eventueel een plek 

waar alle taken met hun deadlines en livesessies opgelijst staan. Taken vind je 

wel terug via de agenda, maar livesessies niet. 

 Cathy: als er plots een taak door de helft of meer niet ingediend wordt, welke 

conclusie trekt de leerkracht dan? Misschien dat de informatie niet duidelijk 

gegeven werd? 

 Het is knap wat er al gerealiseerd is. Totaalplaatje is zeker ok. 

 Catherine: de leerlingen die tekorten wilden ophalen met de examens voor de 

paasvakantie hebben dit niet kunnen doen. Wat gaat er nu gebeuren?  

Kris: nog niet duidelijk. We kennen de situatie van voor de lockdown en het 

werken tijdens de lockdown wordt zeker meegenomen. Maar we weten ook niet 

welke leerlingen wanneer zullen mogen/kunnen beginnen. 

 Koen bevestigt de vraag of het nog nodig is te veranderen van systeem. Zou voor 

leerlingen en leerkrachten wederom veel aanpassing vragen; 

Voor de zesdes is dit verplicht. 

 Isabelle: Klassenraad studiekeuze zesdes gaat deze nog door? Niet deze 

woensdag, maar met vertraging, ook voor de andere overgangsjaren. Eerst wordt 

gekeken naar de doelen die behaald moeten worden. 

 Koen: verkoopactie? Er wordt zelfs nog besteld. Op het moment dat er weer wat 

versoepeling komt, kunnen we dit dan weer opnemen? Afwachten. 

 Cathy: lagere school: leerlingen die als broer/zus naar MS komen. Wie nog niet 

alles ingeleverd heeft…. Plekje is gereserveerd. 

 

Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, 

wordt de vergadering gesloten om 21.25 

 

Volgende vergaderingen zullen gehouden worden op 

28 mei 2020 via teams 

eind juni 2020 (culinair) ontspannen hopen we toch 

 


