
 Verslag ouderraadvergadering OR SO 
20 oktober 2020 

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

Korps: Kris Smout, Koen De Meester, Hans Luyckx 

Verontschuldigd: Els, Grietje, Sima, Samira, Sophie Deprouw 

De vergadering wordt geopend om 20.30 uur. 

 
Agendapunten: 
 
1. Verwelkoming door de voorzitters 
 
2. Overlopen en akkoord verslag vorige vergadering 

Iris vraagt of iedereen akkoord is met het voorgaande verslag van de vergadering van 
22 september? Iris geeft meteen het woord aan Kris Smout. 
 

3. Communicatie vanuit de school 
 

o Weekberichten: 
Er wordt gevraagd of de weekberichten voldoende duidelijk zijn voor de ouders.  
Iedereen beaamt dat deze berichten vlot en duidelijk zijn en dat het goed is dat 
deze wekelijks worden gestuurd.  
Vraag van Emmanuelle: zou het mogelijk zijn om elk bericht een titel te geven over 
de inhoud in plaat van het te nummeren? Dit maakt het makkelijker om later terug 
te vinden. 

 
o Besmettingen op school 

Op dit moment zijn er twee leerlingen besmet thuis en in het totaal zijn 38 leerlingen 
afwezig, niet alleen door Corona.  Er zijn ook twee leerkrachten positief getest en 
één leerkracht afwezig omwille van het hoge risico.   

 
o Code oranje 

Er wordt momenteel afgetoetst welke extra maatregelen er getroffen worden voor 
de code oranje.  De volgende zullen zeker doorgevoerd worden: mondmaskers op 
de speelplaats, opsplitsing van de groepen leerlingen tijdens de lunchpauze, 
aanpassing van de lessen LO…  Het doel is om de leerlingen zo lang mogelijk naar 
school te laten gaan.   Intussen is ook een tent geplaatst buiten en er wordt ook 
nog een risicoanalyse gemaakt voor de ventilatie van de lokalen.   Verder nieuws 
hierover zal volgen.  

 
o Bezoek van Terzake 

Vandaag was Terzake op bezoek op onze school om een reportage te maken over 
het afstandsonderwijs en de cluster wetenschappen in de derde graad.  Hier werd 
een ganse namiddag voor vrijgemaakt. 

 
o Doorlichting 

Er werd al heel veel tijd besteed aan de doorlichting.  Er werden bevragingen 
gedaan bij de ouders en de leerlingen.  Er worden ook drie casussen voorbereid.  
Op basis hiervan zullen de inspecteurs hun ronde doen in de school.  Volgende week 
dinsdag zal het resultaat bekend zijn.  
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4. Communicatie vanuit de ouderraad. 
zie volgende punten 

 
5. Evaluatie voorbije activiteiten 
o Teacher’s day: 

Het was natuurlijk anders dan anders maar hopelijk was het toch aangenaam voor 
de leerkrachten.  Kris Smout bedankt de OR uit naam van alle leerkrachten die hier 
erg van genoten hebben. 
 

6. Activiteiten doorheen het jaar 
o Kerstmoment  

Kris Smout meldt dat dit evenement sowieso niet zal mogen doorgaan, ook omwille 
van de veiligheid van de leerkrachten.  Tenzij er natuurlijk een online alternatief 
kan georganiseerd worden… 
  

o Verkoop wafeltjes en paaseitjes 
Dit kan online georganiseerd worden en zou dus toch moeten kunnen 
plaatsvinden dit schooljaar.  
 

o Alternatief voor de fuif 
Iris en Emmanuelle stellen voor om een kleinere werkgroep op te richten om 
hierover te brainstormen.   Koen doet zeker mee.  Er zal hierover nog 
gecommuniceerd worden via e-mail of WhatsApp. 
 

o Tuinfeest 
Kris Smout meldt dat het “normale” tuinfeest heel waarschijnlijk niet zal 
doorgaan.  Er zou wel een speciale tombola georganiseerd worden met lokale 
prijzen door middel van een soort krasloten in samenwerking met de lokale 
middenstand.  De opbrengst hiervan zal besteed worden aan het vernieuwen van 
de geluidsinstallatie of lichtinstallatie in de feestzaal.   Binnenkort komt de 
werkgroep hiervoor weer samen . 
 

o Pulhof-run 
Koen stelt voor om in de lente een Pulhof-run te organiseren en daar een 
opbrengst uit te halen.  Op dit moment kunnen echter nog geen activiteiten 
georganiseerd worden waarbij een grote groep tegelijkertijd loopt.  Dit wordt dus 
eventjes on hold gezet maar de school heeft zeker de nodige contacten om dit 
opnieuw te organiseren. 

 
7. Financiële situatie ouderraad 

Emmanuelle meldt dat er niet veel veranderd is sinds de laatste vergadering, buiten de 
uitgave voor de Teacher’s day.  De vrije bijdrage door de ouders werd door de school 
op de rekening gestort.  

 
8. Commissies in en naast de ouderraad 

 
Verkeerscommissie:  

o Koen meldt dat er nieuwe, enthousiaste gezichten de commissie vervoegd hebben.  
 

o Zowel de situatie aan de Leysenstraat als aan de Floraliënlaan zijn heel verontrustend, 
daar moet dringend iets gebeuren.    Er worden ook bakfietsen “geparkeerd” in de 
fietsstallingen van de leerlingen, wat niet de bedoeling is. 
Er wordt gewerkt aan het organiseren van een “schoolstraat” in de Leysenstraat.  Dit 
zou betekenen dat de straat wordt afgezet tussen 7u30 en 9u.  Enkel de kinderen 
zouden nog met de fiets door mogen.  Hiervoor wordt samengezeten met het district, 
de directies, de buurtbewoners, Jan Dedecker en Xavier Leclef.  De Strijdhoflaan wordt 
dan ook afgezet om te vermijden dat het probleem zich verlegd naar de omliggende 
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straten.  Sabine vraagt of er een mogelijkheid zou zijn om parkeerplaatsen te 
reserveren voor de ouders die hun kinderen willen afzetten maar Koen meldt dat er 
voldoende plaats te vinden is in de Strijdhoflaan. 
De bemerking wordt ook gemaakt dat de “schoolstraat” in het verleden al werd 
aangevraagd en dat dit tot nu toe niet gelukt is.   Sommige leden vrezen dat het 
probleem zal verlegd worden naar de andere straten.   Koen meldt dat er medewerking 
zal komen van de politie en het district om dit toch te proberen maar het is duidelijk 
dat er ook sensibilisering en samenwerking van de ouders en leerkrachten nodig zal 
zijn om dit ook in de praktijk te kunnen uitvoeren. 
In sommige gemeenten zijn er al schoolstraten en dat werkt daar goed. 

 
o De gemachtigd opzichters kregen een leuke attentie nl. zelfgebakken koekjes gemaakt 

door Tinne die in de Leysenstraat woont.  Dat werd heel erg geapprecieerd. 
 

o De kruispunten Middelheim en Willibrordus zouden vanaf november aangepakt worden 
om het veiliger te maken voor fietsers. 

 
o De actie die momenteel bezig is voor het SO is de zichtbaarheidsactie.  De beste klas 

zal getrakteerd worden met pizza.   De KS en LS zijn al eerder gestart en zullen dit 
voor een langere periode doen. 

 
9. Varia 

 
o Zwemmen en de ongelijke verdeling tussen de verschillende eerstejaars. 

Er is een ongelijke verdeling tussen de verschillende klassen.  Door de Corona 
werden bepaalde zwembeurten geannuleerd door de gemeente.  Er is door de 
school naar alternatieven gezocht, zonder succes.   Tot grote spijt van de directie 
en leerkrachten zal op termijn het schoolzwemmen helemaal niet meer mogelijk 
zijn.  Tot nu toe werd dit enkel aan de leerlingen meegedeeld en er wordt gevraagd 
om dit ook aan de ouders te melden.  

 
o Leerachterstand bij leerlingen 

Dit wordt vaak ter sprake gebracht in de media.  Is dat op onze school ook het 
geval en is dat dan geconcentreerd in één bepaalde graad? 
Hans Luyckx meldt dat er een bevraging werd gedaan bij de leerlingen zelf.   Deze 
informatie werd gebruikt om hiervoor de nodige stappen te ondernemen.  Ook de 
leerkrachten merken tijdens de lessen dat de leerstof van vorig schooljaar niet 
“geautomatiseerd” is.  De minister heeft gemeld dat er subsidies kunnen gegeven 
worden om hiervoor iets op poten te zetten.  De school heeft die intussen gekregen.  
De middelen zijn echter beperkt dus is de school hiervoor nu een project aan het 
opstellen.  Hierbij wordt dan vooral gedacht aan de vakken Frans, Engels, 
Nederlands en Wiskunde voor de leerlingen van de eerste graad maar na de lessen.   
De uitwerking hiervan zal voor na de herfstvakantie zijn. 
 
Vraag van Sabine: zullen de eindtermen behaald worden?    Kris Smout laat weten 
dat er nog moet bekeken worden hoe de kerstexamens georganiseerd zullen 
worden, zal ook anders dan “normaal” verlopen.  Hans Luyckx laat weten dat ook 
de leerkrachten dit kort opvolgen en zullen proberen te ondersteunen. 
Doordat er geen uitstappen mogelijk zijn is er meer tijd te besteden aan bepaalde 
onderwerpen.  Kris Smout meldt dat de school er altijd voor zorgt dat de leerlingen 
op een goede manier kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs.  
Emmanuelle meldt dat er wel gemerkt wordt dat er leerachterstand is bij de 
tweedejaars en vierdejaars omdat zij vorig jaar geen eindexamens hebben gehad 
en vraagt of iedereen toch kerstexamens zal afleggen.  Kris Smout meldt dat er nog 
moet nagegaan worden hoe die georganiseerd zullen worden maar het zal sowieso 
anders dan normaal zijn.  
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o Leerlingen in quarantaine 
Er zijn zowel positieve als negatieve reacties op de manier waarop leerlingen 
begeleid worden wanneer ze in quarantaine moeten.  Ze krijgen in de klas een 
buddy toegekend die voor de praktische zaken zorgt: documenten bijhouden, online 
lessen volgen via Ipads, enz.  Hans Luyckx meldt dat er een duidelijk stappenplan 
is voor de leerlingen met wat ze zelf moeten doen.   Het hangt erg van de titularis 
en de klas zelf af.    Voor leerlingen van het eerste jaar is dit waarschijnlijk wat 
moeilijker.  

 
o Afspraken i.v.m. contacteren van leerkrachten via Smartschool 

De school kiest bewust om alle communicatie via Smartschool te laten verlopen. 
Het versturen van berichten is op zich geen probleem maar wel het verwachten van 
een antwoord daarop.  Er werden duidelijke afspraken gemaakt met de leerkrachten 
hierover.   De redelijke termijn om een antwoord te kunnen verwachten is drie 
dagen.   Koen meldt dat dit wel gevaarlijk wordt: als er van de leerkrachten 
verwacht wordt dat ze tijdens het weekend antwoorden, zal er ook van de leerlingen 
verwacht worden dat ze tijdens het weekend Smartschool checken.  

 
o Systeem van uitroeptekens in de eerst graad 

De opmerking wordt gemaakt dat er tijdens de coronaperiode precies nogal vaak 
uitroeptekens worden uitgedeeld.  Kris Smout meldt dat er pas uitroeptekens 
worden gegeven wanneer er voordien al waarschuwingen gegeven werden.   Het is 
wel een zinvol systeem omdat dit dient als opvolging voor de leerlingen zelf over 
de vakken heen.  Er wordt op die manier een duidelijk signaal aan de leerlingen zelf 
gegeven.  
 

o Timing klasfoto’s 
Veel ouders hebben hierover vragen.  Kris Smout zegt dat als er een gelegenheid 
komt om klasfoto’s te nemen dat dit zeker zal gebeuren. 

 
o Lezing Sarah Van Gyseghem 

Kan er een nieuwe datum voorgesteld worden in april of mei 2021?  Kris Smout 
kijkt mogelijke data na. 
 

o Kan de enquête over Iddink nogmaals gestuurd worden?   
Was op een lastig uur verstuurd waardoor er niet veel reactie op gekomen is.  Dat 
is toch de indruk die de OR kreeg. 

 
o Warme oproep door Iris om reclame te maken voor de schrijfwedstrijd van het 

Davidfonds. 
 

o Schoolraad 
Kan deze vergadering ook digitaal plaatsvinden?   Is het mogelijk om de volgende 
datum mee te delen aan Koen en Emmanuelle.  Hans Luyckx bevestigt dat de 
volgende na de herfstvakantie zal plaatsvinden. 

 
o Eindejaarsreis voor zesdejaars 

Koen is in contact met een reisbureau dat hierin gespecialiseerd is en dit ook al voor 
andere scholen heeft gedaan.   Wordt vervolgd… 
Sabine vraagt wanneer die dan precies georganiseerd zou worden.  Waarschijnlijk 
de paasvakantie of indien nodig begin van de zomervakantie.  Desnoods wordt er 
hiervoor een virtuele werkgroep opgericht.  

 
Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, 

wordt de vergadering gesloten om 22.20 uur. 
 

Volgende vergadering wordt gehouden op 
dinsdag 24 november om 20.30u   


