
 Verslag ouderraadvergadering OR SO 
22 september 2020 

 
 
Aanwezig: Iris, Emmanuelle, Koen, Els, Catherine, Cathy, Jean, Nathalie, Pierre, Sabine, 
Hakima, Anissa, Samira, Bouchra 

Korps: Sophie Deprouw, Koen De Meester, A. Van Imschoot 

Verontschuldigd: Grietje, Sima 

Afwezig: Evert 

De vergadering wordt geopend om 20.35 uur. 

 
Agendapunten: 
 
1. Verwelkoming door de voorzitter 

Voorstelling en verwelkoming door onze nieuwe voorzitters Iris & Emmanuelle. 
 

2. Verwelkoming en voorstelling nieuwe leden 
Een korte ronde waar iedereen zich even voorstelt en een hartelijk welkom aan Hakima, 
Anissa, Samira en Bouchra die ons team zullen versterken. 
 

3. Overlopen en akkoord verslag vorige vergadering 
Vraag door Iris of iedereen akkoord is met het voorgaande verslag? Iris geeft meteen 
het woord aan Sophie Deprouw. 
 

4. Communicatie vanuit de school 
o Nieuwsberichten: 

Iedereen heeft gemerkt dat er dit jaar via smartschool regelmatig berichten worden 
uitgestuurd. Dit wordt de nieuwe vorm van communicatie.  
Elke vrijdag wordt er ook een weekoverzicht doorgestuurd met de belangrijkste 
mededelingen zodat iedereen op de hoogte is van de situatie op school. 

 
o Klasfoto’s 

Wegens corona worden er dit jaar geen klasfoto’s genomen. Wel individuele foto’s. 
Koen vraag of de ‘afschaf’ van de klasfoto eventueel een ‘uitstel’ kan worden voor 
een lentefoto?  

 
o Banken 

Een dank u vanuit de school aan de ouderraad voor de banken die we vorig jaar 
hebben aangeschaft. Dankzij de banken hebben de leerlingen keuze waar ze 
kunnen eten. 
Een opmerking door Sophie: er wordt af en toe te dicht bij elkaar gezeten – hier is 
bijsturing nodig. Er geldt momenteel een regeling dat de leerlingen maximum 15 
minuten mogen zitten en dan is het de bedoeling door te schuiven => roulatie. 
 

o Mondmaskers 
In het begin van het schooljaar ging het dragen van de mondmaskers prima. Er 
wordt opgemerkt dat dit mettertijd lakser wordt. => bijsturing nodig. 
 
Vraag van Jean: Waarom geen mondmaskers tijdens de speeltijd? 
=> om de leerlingen te ontlasten. Ze zijn al verplicht om het mondmasker constant 
op te hebben in de klas. Voorlopig is het code geel, er komt een lichte voorbereiding 
naar code oranje. 
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o LO – lessen 
De turnlessen worden zo lang mogelijk buiten gehouden. Daarom wordt er soepeler 
omgegaan met het dragen van het turnuniform. Lange broeken worden oogluikend 
toegelaten. 
 

o Tuin 
Er wordt een grote tent opgezet in de tuin waar de leerlingen kunnen schuilen bij 
slecht weer. Een oproep aan de ouders om uw kind te voorzien tegen koud en slecht 
weer. Als het regent worden de leerlingen verwacht toch buiten te gaan. 
  

o Aantal leerlingen 
Dit schooljaar telt het secundair 645 leerlingen. (Lichte stijging van 20lln t.o. vorig 
jaar) 
Voor 190 leerlingen was Pulhof de eerste plaats => 104 hebben er plaats gekregen. 
Er zijn 154 leerlingen gestart in het eerste jaar. 
Sophie meldt dat er nadien toch nog aantal leerlingen vragen om in te schrijven, 
waarom? 
 

o Toegangsexamen arts/tandarts 
Er hebben van onze school 10 leerlingen van het 6de jaar deelgenomen aan het 
toelatingsexamen. 9 geslaagd, 1 nog niet geweten, waarvan 5 mogen starten en 4 
geslaagd, maar te laag in de ranking. 
 

o Pedagogische studiedag 18/09 
De pedagogische studiedag voor het korps van afgelopen vrijdag was zeer 
interessant en leerrijk. 
 

5. Communicatie vanuit de ouderraad. 
o Coronapositief => wie contacteren? 

Hoe? Wie? Waar?  
Koen stelt de vraag uit Grietjes naam of er een mogelijkheid is om een link zichtbaar 
te maken op de website. Wie kan men contacteren tijdens het weekend?  
Door een situatie afgelopen weekend waarbij een leerling positief was en er foutief 
werd gecommuniceerd, zijn hier enkele bedenkingen bij gemaakt. 
Sabine (huisarts CLB) licht dit toe. Bedoeling is dat het CLB wordt gecontacteerd en 
zij verwittigen vervolgens de leerlingen die hoogrisico-contact hebben gehad. 
Sophie legt verder uit dat de leerlingen in de klas vaste plaatsen toegewezen 
gekregen hebben. Dit is doorslaggevend of de leerlingen hoogrisico of laagrisico 
worden geklasseerd. Er wordt pas gewisseld van plaatsen na een vakantie. 
Een mail naar de directie, klastitularis en secretariaat is de beste manier om de 
school op de hoogte te stellen van de afwezigheid van een leerling. 
 

6. Evaluatie voorbije en toekomstige activiteiten 
o Wafelverkoop maart 2020 

De wafelverkoop vorig schooljaar was toch nog een groot succes, ondanks de 
sluiting van de school en het afstandsonderwijs: 1.084 euro.  
Samen met de fuif vorig jaar die 1.200 euro heeft opgebracht, mogen we fier 
melden dat we dankzij deze opbrengst picknicktafels en pingpongtafels hebben 
kunnen aankopen. 
Hopelijk is dit jaar opnieuw een wafelverkoop mogelijk. 
 

7. Activiteiten doorheen het jaar 
o Teachersday  

Akkoord met Sophie dit best te organiseren op woensdag 7 oktober. Dan is het 
klassenraad en zijn alle leerkrachten aanwezig. 
 

o Lezing Jij en je puber 
De infoavond van 8 oktober wordt uitgesteld naar een latere datum. Dit op vraag 
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van de school wegens de mogelijke overschakeling naar code oranje. 
 

o Kerstmoment  
Onder voorbehoud.  
Door de Schepen van Onderwijs worden codes van vakantie t/m vakantie gegeven. 
Dus we weten nog niet wat het zal zijn tussen herfstvakantie en kerstvakantie. 
Waarschijnlijk wordt het een online oudercontact. 
 

o Tuinfeest 
Eventueel een tuinfeest ‘light’? Luc Vercammen en zijn team zijn hier nog volop 
over aan het brainstormen. Wordt vervolgd. 
 

Een warme oproep door Iris om op zoek te gaan naar andere mogelijke activiteiten, 
wat niet evident is in deze coronatijden. Probeer ‘out of the box’ te denken. 
Een kleine brainstorming van ideeën: CC Berchem afhuren? Virtueel concert? Tapas? 
Steuntickets? ,…? . 
Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering. 

 
8. Financiële situatie ouderraad 

Laatste activiteit vorig schooljaar was de wafelverkoop met een opbrengst van 1.084 
euro. 

 
9. Commissies in en naast de ouderraad 

Verkeerscommissie:  

Het is Koen zijn laatste jaar als voorzitter van de verkeerscommissie. Wie voelt zich 
geroepen tot in te treden bij de verkeerscommissie?  
Acties: zichtbaarheid en helmgedrag.  
=> KS en LS: Oke  
=> SO: moeilijker… 
 

10. Projecten 
o Enquête schoolboeken 

Obv eerdere opmerkingen vorig jaar heeft Emmanuelle een enquête aangemaakt 
om te weten te komen wat de ervaring is met het huidige systeem van aanschaf.  
Een vraag aan OR om deze enquête te testen en eventuele opmerkingen mee te 
geven. Vrijdag kan deze enquête dan via de school uitgestuurd worden.  

 
11. Varia 

o GSM-gebruik op school.  
Grietje: Mogelijkheid om het gsm gebruik bij de oudere leerlingen meer te 
tolereren? 
=> deze opmerking wordt meegenomen naar de school. Hier gaat over nagedacht 
worden, maar de school staat achter een bepaald beleid… 
 

o Eindejaarsreis ‘afgeschaft’ 
Koen stelt voor om toch iets voor te bereiden? Uitstel ipv afstel? De reis is pas in 
april, wie weet is het toch nog mogelijk om te gaan? 
=> vorig jaar is de reis geannuleerd door corona. Alternatieven werden niet 
enthousiast onthaald door de leerlingen.  
Maar dit jaar misschien wel? Andere visie? Andere leerlingen? 
=> dit wordt nog verder nagegaan wat de eventuele mogelijkheden zijn. 
 

o Feedback digitaal infomoment  
info online ivm klasgroep; heel nuttig en interessant; Voor een nieuwe leerling 
misschien niet evident om de weg te weten in de school. 
In het 3e en 5de jaar werd de online kennismaking met de klastitularis als zeer 
tevreden ervaren. 
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o Taken 1ste graad 

Emmanuelle merkt op dat er in de eerste graad veel aandacht wordt besteed aan 
‘creatief werk’ in diverse taken e.d. .  ‘Maak er iets moois van’ …  
Iets te veel misschien? => Sophie neemt dit mee naar het korps. 
 

o Afdrukken van brieven? 
Brief wordt online doorgegeven, maar antwoord wordt verwacht, dus: online brief 
toch afdrukken… 
=> In de toekomst zullen er meer ‘enquêtes’ via smartschool georganiseerd worden 
ipv een antwoordstrookje in te vullen en af te geven.  

 
o Nieuwe planningsagenda  

Sabine: nieuwe agenda moeilijker in gebruik dan de vorige. 
=> Sophie merkt op tot hier toe alleen nog maar positieve reacties te hebben 
gehad. Er is een tijdsinschatting, afvinkvakjes, materiaal kan vermeld worden, … 
 

o Digitale schoolagenda SmartSchool 
Regel: de agenda moet door de leerkracht voor 18u ingevuld worden. Er mogen na 
18u geen taken meer ingegeven worden tegen de volgende dag. 
 
De vaardigheid met SS wordt bij de 1ste graad overschat. 
=> het gebruik van SS wordt nu ingeoefend. 

 
 
Algemene opmerking van Sophie: 
Door corona is de digitale berichtgeving het belangrijkst geworden. 

 
Inzake quarantaine: 
Afhankelijk van het aantal leerlingen die afwezig zijn, zullen er online lessen gegeven 
worden. Dit wordt nog volop bekeken en er is nog niets beslist. 
Als een leerkracht ziek is => automatisch afstandsonderwijs. 

  
 
 
 

Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, 
wordt de vergadering gesloten om 22.40 uur. 

 
Volgende vergaderingen zullen gehouden worden op 

dinsdag 20 oktober om 20.30u  
dinsdag 17 november om 20.30u   


