
 Verslag online vergadering OR SO 
28 mei 2020 

 
 

Aanwezig: Emmanuelle, Isabelle, Koen, Jean, Iris, Cathy, Els, Sabine, Nathalie, Pierre en 

Catherine. 

Korps: Kris Smout en Sophie Deprouw. Koen De meester. 

 

De vergadering wordt geopend om 20.30 uur via teams. 

 

Agendapunten: 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

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

goedgekeurd. Even een rondje hoe het met iedereen gaat. 

 

2. Communicatie vanuit de school 

A. Opstart van de even klassen: 

Zesdes ging vlot. Eerst een belevingsrondje. Dat laatste gaan we ook doen voor twee en 

vier. Ook de afspraken worden goed opgevolgd. Het was wel even wennen om weer een 

goede combinatie te maken van contact-les en thuiswerk, zowel voor de leerkrachten als 

de leerlingen. Op vrijdag 29/4 beginnen de vierdes en volgende week de tweedes. 

In verband met hoe en wanneer is er steeds overleg, ook met LS en KS. Vandaag is er 

ook overleg geweest met de leerlingen i.v.m. de afspraken. 

Voor de leerlingen is het ook aanpassen omdat de school nu anders is dan ervoor. Ook zit 

je soms in een bubbel waar je vrienden niet in zitten. 

Keuze vakken is gebaseerd op de examens die er zullen zijn in juni. 

Koen: hoe gaan jullie om met de steeds wijzigende richtlijnen vanuit de overheid? 

Kris: we houden de komende weken nog de veiligheidslijnen aan in samenspraak met de 

veiligheidsadviseur. 

Isabelle en Sabine: zeker goed dat jullie dit doen, de meeste scholen doen dit. 

Het zorgt er ook voor dat leerlingen alert blijven. 

 

B. Oneven jaren: 

Werkgroep rond het afsluiten voor deze leerlingen. Dit zal verder gecommuniceerd 

worden. Terugkomst volledig lukt niet i.v.m. de veiligheidsmaatregelen. Met 

klasleerkracht? Degene die examens of pre-teaching doen, zullen daar blijven staan. 

Geen examens, behalve voor sommige leerlingen van het vijfde die vanuit de 

klassenraad gevraagd worden om een examen te doen.  

15tal leerlingen, zijn reeds gecontacteerd. 
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C. Opvang: voor leerlingen die moeite hadden met het maken van de taken thuis.  drie 

dagen in de week onder begeleiding van een leerkracht. Is met wisselend succes, maar 

enkele leerlingen hebben het toch weer opgepikt. Nu 16 leerlingen. Hier moeten we ook 

rekening houden met de contactbundels. 

 

D. Digitale oudercontacten online: met klastitularis en maximaal twee andere 

leerkrachten. Liefst beperken tot de noodzakelijke contacten. Voorrang geven aan ouders 

die echt een gesprek nodig hebben en dit voor alle jaren. Mail volgt met on-line 

inschrijven 

 

E. Studiekeuze: vierde jaar heeft dit vandaag gekregen, volgende week ook tweede jaar. 

Je kan daar ook altijd vragen over stellen aan de klasleerkracht. 

Filmpjes? Duidelijk en gedetailleerd. Sommigen zonder geluid. Als leerkracht het spreekt, 

is de interesse groter. 

 Isabelle: zesdes: enkel gesprek met de leerling. Je mag als ouder altijd meer info 

vragen, maar deze kinderen staan toch zelf voor de keuze. 

 Jean: eerstejaars: keuze voor Grieks?  Er zullen enkele live-lessen Grieks gegeven 

worden. 

 

F: Examens: 

Online krijgen ze de leerstof  

Examens 100 minuten. Geen pauze. Eerste onderdeel januari - maart en pre-teaching 

belangrijke punten  op punten. Daarnaast kan er nog een kleine bundel volgen met 

extra vragen  Daar staan geen punten op, maar wel feedback. Is meer om de 

leerlingen een stand van zaken te geven en de leerkrachten meer informatie te geven 

over de leerling. 

Manier van rapporteren wordt nog bekeken. 

 Els: ingekorte tijd = ingekorte leerstof? Inderdaad! 

Emmanuelle: oneven jaren? 

Er zal een attest uitgedeeld worden met advies. Daar zullen geen punten kunnen 

gegeven kunnen worden voor het tweede semester, maar er zal zeker feedback komen. 

Er blijft een mogelijkheid dat ze een vakantietaak krijgen of een examen eind augustus 

(willen we zo min mogelijk doen) 

 

G. Gewijzigde studiedag: i.v.m. spreker. 18 september pedagogische studiedag, enkel 

voor MS. Normaal met alle geledingen heen. (KS en LS) Nu uitzonderlijk niet dus. 
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3. Vragen/opmerkingen vanuit de ouderraad. 

• Koen: wat met de wafelverkoop? Emmanuelle geeft een beeld. 300tal dozen. 

Verdeling? Botanique? Vanaf de buitenkant. 

Isabelle  moet dat op school? 

Indien ok: dan bestellen, Koen en Emmanuelle nemen levering aan. 

Na 72 uur, met mondmaskers en handschoenen verdelen en per leerling 

klaarzetten. 

Dan communicatie naar de ouders toe. Per mail. 

Botanique, eventueel buiten (tentje?) 

Ook ouders aanwezig bij de bedeling, liefst steeds dezelfde. Verschillende 

tafels voorzien. 

Liefst per tas, zodat het makkelijk afgegeven kan worden. 

Helpen? Aanmelden bij Emmanuelle. 

Koen stelt protocol op en geeft deze door aan Kris en Sofie. 

Voor KS en LS worden pakketten voorbereid en kunnen dan meegegeven 

worden met leerlingen van zodra deze weer op school aanwezig zullen zijn; 

Voor SO nog af te stemmen 

Wie neemt contact op met LS en KS? Kris 

Kris bedankt alvast voor de steun. 

• Punt van begin dit jaar. Graag ook alternatief voor de Iddinck-bestellingen. 

Lijst alvast eind van het jaar meegeven. Zo kunnen we ook de Belgische 

bedrijven steunen. 

Kris: de boekenlijst zal breed verspreid worden. Nu zit de school sowieso nog 

vast aan Iddinck. Hoe lang nog? Er zijn eerst contracten geweest met de 

school zelf, nu zijn er contracten via het katholiek onderwijs. 

Koen: in deze tijd van nood aan ondersteuning van onze nationale economie is 

het belangrijk om ook hier de ouders de mogelijkheid voor te stellen van 

bestelling bij Standaard Boekhandel 

Hoe gaan we dit communiceren naar de ouders? 

Iris: boeken zijn vaak van slechte kwaliteit en de klachtenafhandeling is zeer 

moeilijk.   doe het via school! 

Bij Iddinck kan je ook niet aangeven wanneer het geleverd wordt. Zullen dit 

verder opnemen in een aparte chat met de ouders. Koen start dit op en 

communiceert dit naar school toe. 

Enquête hierover doen? Bijvoorbeeld begin september, dan zijn de ervaringen 

vers. Dan meenemen om te onderhandelen. 

Emmanuelle: teruggave boeken Iddinck? 
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Kris: inlevermomenten aan de Grote Steenweg, waar je op verschillende 

momenten een afgesloten doos met boeken kan binnen brengen, die in 

containers gestopt worden en dan naar Iddinck gaan. 

• Dankjewel Kris en Sophie en het volledige lerarenteam voor wat jullie allemaal 

gedaan hebben voor ons! De leerlingen en de ouders zijn jullie dankbaar. 

• Dankjewel voor de steun van de ouders, namens het schoolteam. 

 

 

 

Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, 

wordt de vergadering gesloten om 21.45 

 

Volgende vergaderingen zullen gehouden worden op 

eind juni 2020 (culinair) ontspannen  

we hopen dat alles versoepeld wordt, zodat het vrijdag 26 juni  

op een veilige locatie kan doorgaan. 

Koen gaat ons verrassen ���� 

 


