
 Verslag ouderraadvergadering OR SO 
24 november 2020 

 
 
Aanwezig: Iris, Emmanuelle, Koen, Catherine, Cathy, Jean, Sabine, Hakima, Anissa, 
Bouchra, Jurgen, Els 

Korps: Kris Smout, Sophie Deprouw, Joris Weyts 

Verontschuldigd: Grietje, Pierre, Nathalie, Samira 

De vergadering wordt geopend om 20.30 uur. 

 
Agendapunten: 
 
1. Verwelkoming door de voorzitters 

Verwelkoming door Iris bij de 2de digitale vergadering. 
 

2. Overlopen en akkoord verslag vorige vergadering 
Iris vraagt of iedereen akkoord is met het voorgaande verslag van de vergadering van 
oktober? Iris geeft meteen het woord aan Kris Smout. 
 

3. Communicatie vanuit de school 
Kris start met het droevige nieuws over het onverwachte afscheid van Ingrid De Clerck. 
Dit houdt het korps heel erg bezig. Koen vraagt meer uitleg over het heengaan van 
Ingrid.  
Ingrid was net met vervroegd pensioen. Er werd in de periode februari-maart kanker 
vastgesteld, maar behandelbaar. Onverwachts is dit gekeerd.  
Ingrid was een positieve dame met een steeds stralende glimlach. Ze zal zo bij ons in 
herinnering blijven. 
Een kort stiltemoment wordt gehouden voor Ingrid. 
 
VARIAPUNTEN 

o Inspectie 
De inspectie op school is zeer positief verlopen. Wat zijn nog de werkpunten? Kris 
neemt het woord. Kort inspectiebezoek. Er werd een voorstudie gedaan, met het 
materiaal dat werd aangereikt, oa de enquetes. Uit de enquetes bleek de boodschap 
zeer positief, zowel door de ouders en de leerlingen. Draagvlak bij ouders alsook 
de leerlingen was duidelijk aanwezig. 
Het korps moest 3 casussen voorstellen die als rode draad door het 
doorlichtingsverhaal zouden lopen. Dit was de basis om in gesprek te gaan met de 
leerkrachten en leerlingen. Ook bij hun klasbezoek om de leerlingen te bevragen. 
Heel smartschool werd doorgegrasduind om te kijken of het beeld klopte met de 
onderzoeksvraag die ze bij hadden.  

Op het einde van deze 2 dagen heeft de inspectie een heel positief verslag 
gegeven. Het verslag wordt niet gepubliceerd, de inspectie was een tryout , het 
verslag mag niet doorgegeven worden . Enkel nut voor intern gebruik bij de 
inspectie enerzijds en de school anderzijds.  

Items: vormgeving van leerbegeleiding was groen; bijkomende zorg en zorg voor 
hoogbegaafden was ook groen. Er was nog wel een klein werkpuntje voor de 
brede basis. Meer dingen opvangen in het klasgebeuren. Bv inzetten op 
taalachterstand was nog werk aan de winkel. Wordt verder met de collega’s 
bekeken. 

Onderwijskundig beleid is groen. 
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Het was een overtuigend groen rapport met heel veel waardering en positieve 
noten naar de collega’s in het reflectiegesprek. 

Bijkomende onderzoeksvraag was rond ventilatie in het gebouw. Risico-analyse 
werd gedaan door preventieadviseur, en aantal metingen werden gedaan. 
Positieve waardering dat we dit gericht hebben nagedacht. 

Wij waren de laatste doorlichting van de inspectie wegens code oranje 

 
o Code oranje: is er materiaal genoeg? Internet? Hulp ouders nodig? 

Dankzij cathy hebben we nog een 20 laptops mogen ontvangen, en ook de school 
heeft er een aantal bijgekocht. 
De minister had beloofd om alle scholen te voorzien voor voldoende materiaal. 
In de herfstvakantie werden bijkomende laptops besteld. Maandag na verlengde 
herfstvakantie hebben we 16 splinternieuwe toestellen mogen ontvangen. Maar 
uiteindelijk werden deze met de eigen werkingsliddelen betaald. Een voorafname 
van het budget van ICT voor volgend jaar. De minister heeft gewoon nieuwe 
computers bestled en deze afgetrokken van de budgetten voor volgend jaar. Dit 
waren niet de spelregels die ze aangekondigd hadden, maar dit werd pas later 
meegedeeld. Bijkomende laptops die besteld werden zijn dan ook onmiddellijk 
geannuleerd, aangezien de school zelf wil bepalen welke types enz.  
Tijdelijk depanneren van de leerlingen is mogelijk, maar permanente hulp is dit 
niet. 
Dankzij OR hebben we dit vorig jaar wel kunnen doen. 
Een 5 tal leerlingen hebben gevraagd om een laptop in bruikleen te krijgen. 
 
Rond internetverbinding ook een bevraging gedaan. Vorige lockdown was het 
allemaal duidelijker gecommuniceerd, maar de accounts blijven volgens telenet 
doorlopen tot juni 2021. 
Er zijn op dit moment geen leerlingen zonder internetverbinding. 

 
o keuze welke leerlingen uit 2de en 3de graad toch voltijds naar school komen ondanks 

maatregelen:  
Sophie legt uit wie kwetsbare leerlingen zijn dat dit werd uitgebreid – niet alleen 
obv resultaat, maar ook leerlingen met concentratieproblemen, …. 
Titularissen hebben een aantal leerlingen doorgegeven en vervolgens werd aan de 
ouders en de leerlingen voorgesteld om op school de lessen te komen volgen. 
In totaal waren dit er 31 waar maar 20 leerlingen zijn op ingegaan: 
1 van 5 in het 3de jaar, 10 van 11 in het 4de jaar, 4 van 7 in het 5de jaar en 5 van 8 
in het 6de jaar. In het begin was dit wat moeizaam, maar de weg werd gevonden. 
De leerlingen zitten gewoon in hun klas, en volgen het uurrooster. Dit is wel een 
zwaardere belasting voor de leerkrachten aangezien zij sowieso aanwezig moeten 
zijn op school voor deze leerlingen. 
 
Kris meldt tevens dat een project werd goedgekeurd om kwetsbare leerlingen met 
leerachterstand te helpen. De minister had opgeroepen tot herfst- en winterschool, 
maar daar heeft onze school niet op ingegaan.  
Wij hadden een projectaanvraag ingediend en werden ook geselecteerd. Totaal 43 
projecten werden goedgekeurd. Een kleine groep van scholen werd geselecteerd 
om te werken aan de taalachterstand en wiskunde onder begeleiding van een 
leerkracht of stagiaire of vrijwilligers. Ongeveer tot aan de krokusvakantie. Begin 
na de kerstvakantie opstarten. Financiering is nog niet helemaal duidelijk. Zou voor 
de leerlingen gratis zijn. Het is een vrijblijvend aanbod.  
Communicatie voor de eerste graad is vandaag vertrokken. 
Er wordt een vrijwilligersvergoeding betaald voor 10 euro per uur.  
Voor talen zijn er minder vrijwilligers te vinden dan voor wiskunde. 
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Joris Wuyts, wiskunde leerkracht geeft een kort woordje uitleg hoe dit voor 
wiskunde aangepakt zal worden. 15 leerlingen van het 6de jaar zullen na de 
kerstvakantie ingezet kunnen worden, ook een aantal oud-leerlingen werden 
aangesproken.  
Leerkrachten van het 1ste en 2de jaar hebben vorige week opgelijst welke leerlingen 
in aanmerking zouden komen. 
Er wordt gemerkt dat er wordt vastgelopen op de basisleerstof van het 1ste jaar. 
Hier zal vooral aan gewerkt worden. 

 
o Examenregeling: praktische aanpak 
 

De examenregeling werd intussen al rondgestuurd.  
Als er 4 uren examen is, mogen de leerlingen de klas niet verlaten. 
Enkel tussen 2 examens door mag er even naar de WC gegaan worden. 
 
Kris: Voor de examens wordt er gewerkt met 2 starturen. Voor een aantal vakken 
werden de examenuren ingekort. Klagroepen mengen mocht coronagewijs niet. 
 
Toch wat bedenkingen hierover… 
Catherine: een paar minuten bewegen is een enorme invloed op uw cognitie en dit 
zou toch beter zijn. Kinderen 4 uren lang laten stilzitten geeft een negatief effect 
voor de concentratie 
Koen stelt voor: zinnen verzetten, even rechtstaan misschien?  De break heb je 
gewoon nodig na een eerste examen.  
 
Joris zeg zeker een punt te hebben, maar korps zal dit in team moeten overleggen. 
Sophie merkt op dat er niet zo heel veel dagen zijn waar 4 uren ingepland zijn. 
Maar dit wordt meegenomen naar het korps. 
Het is een evenwichtsoefening en het zal zoeken zijn wat er haalbaar is… 
 
Kris meldt ook dat het leerlingencontact niet zal kunnen doorgaan. Fysiek inkijken 
van de examens zal na de kerstvakantie gebeuren. 
 
 

o Momenteel worden geen computers meer gebruikt tot Kerst.  Welke oplossingen zijn 
er na de Kerstvakantie indien de regels niet wijzigen?  

 
Kris zegt dat dit nog voorbarig is. De intentie is er om na de kerstvakantie terug te 
kunnen opstarten met de vaklokalen. Maar de cijfers zullen dit moeten bewijzen… 

 
o Coronamaatregelen 

 
Vraag tot oproep naar leerlingen en ouders om correct te communiceren. Om de 
contact-tracing te laten gebeuren. Eerlijk zijn of je al dan niet naar een rode zone 
bent geweest, en de quarantaine te respecteren. 
Kris vraagt om toch je burgerplicht op te nemen en met naam en toenaam deze 
mensen te melden zodat de directie deze mensen gericht kan aanspreken. 
 
Iris: Volgende coronapuntje: eten in de klassen. Wordt de afstand gerespecteerd? 

 Sophie: de meeste leerkrachten zien hier zeker op toe.  
Kinderen met 6 aan 1 tafel door afwezigheid van een leerkracht.  
Sophie: in het algemeen wordt dit toch zeker gerespecteerd. Makkelijk is het niet. 
Leerkrachten worden gevraagd om tijdens het eetmoment het mondmasker op te 
houden. 
Signaal wordt opgepikt. 
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Veiligheidasfstand van 1,5 m is moeilijk te garanderen in de klassen 
 
 

4. Communicatie vanuit de ouderraad. 
o Enquête aankoop studieboeken 
 

Emmanuelle licht toe: 66 ouders hebben de enquête ingevuld. 90% bestelt via 
Iddink. De meeste mensen zijn tevreden. De klantendienst van Iddink wordt wel 
zeer slecht beoordeeld. 
Alternatieven t.o.v. Iddink zijn standaard Boekhandel. Maar daar kunnen enkel 
nieuwe boeken gekocht worden. Dit waren maar 5 ouders.  
Tot besluit: mensen weten niet dat er een alternatieve keuze is.  
Algemene opmerkingen waren dat het boekenpakket duur is en dat er heel veel 
‘invul’boeken zijn. 
Reden voor deze enquête was om te weten of de mensen tevreden waren over de 
wijze hoe de boeken werden aangeboden. Is er een Belgisch boekenfonds die met 
huurboeken werkt? 
Koen heeft zijn bedenkingen of aanschaf van materiaal beoordeeld kan worden adhv 
een 60 mensen. 
Iris: is een tweedehandsmarkt mogelijk voor de handboeken op school? 
Op zoek gaan naar de alternatieven. Mag er openlijker gezegd worden dat je niet 
met Iddink MOET werken? 
Kris antwoordt dat invulboeken een keuze is van de uitgevers en niet van de school. 
Om mensen te ‘dwingen’ om nieuwe boeken te kopen. Er is niets anders op de 
markt voor de 1ste graad. 
Sabine: tweedehandsbeurs mogelijk? 
Kris: vroeger jaren hebben we dit gehad. Maar er waren destijds vele negatieve 
reacties, daarom zijn ze ermee gestopt. 
Sabine: eventueel met de ouders komen? Vorm van boekenbeurs… ? 
Koen: eventueel te organiseren per graad? 
Jean: boeken via de school mogelijk? 
Kris: dit is financieel noch praktisch organiseerbaar. 
School is zeker bereid om de boekenlijsten duidelijker bekend te maken, maar als 
school hier verder in te gaan, lijkt niet aangewezen. 
 
Iris besluit om met de OR na te denken, hoe we een tweedehandsmarkt kunnen 
organiseren met de OR.  
Kris blijft iets weerhoudender tegen een boekenbeurs. De tevredenheisdenquête 
die Iddink zelf hanteert, zal hij doorgeven, zodat vergeleken kan worden met onze 
enquête. 
Iddink is bereid om verder in dialoog te gaan, zodat we onze bezorgdheden kunnen 
aankaarten. 
 

5. Evaluatie voorbije activiteiten 
GEEN 
 

6. Activiteiten doorheen het jaar 
o Tuinfeest 

Vorige week dinsdag is er een brainstorming geweest met het team. 
Doel van de vergadering was, welke initiatieven zijn er om op een bepaalde manier 
toch vorm te geven aan het tuinfeest.  
Tombola? Op zoek naar mooie prijzen; 
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Tuinfeest => week voor de student? Frietkraam te laten komen, leerlingen kunnen 
frietjes kopen? Snoepzakjes aanbieden? De Pulhofbags via de OR aanbieden voor 
de tombolalotjes? 
Heel veel mensen zijn thuis => vindet principe. Kopen/verkopen zoals de vinted 
app -> ‘Pulhof’ed te maken; 
Trooper? 
Home concert? => leerlingen zelf laten optreden/ bv voor 10 euro krijg je een privé-
concert. 
Oproep aan de ouderraad: alle ideeën zijn welkom! 

 
7. Financiële situatie ouderraad 

Geen wijzigingen 
 
8. Commissies in en naast de ouderraad 

 
Verkeerscommissie:  

Schoolstraat: 
2 weken geleden heeft een vergadering plaatsgevonden met het buurtcomite, 
districtcomiteé, politie,… 
Kris en Koen brengen het goede nieuws dat er een goedkeuring is om een 
schoolstraat te organiseren in de Lysenstraat en een stukje van de Strijdhoflaan 
vertrekkende van het Lysenplein tot aan de Ruytenburgstraat. 
Het gewest en de buurt staat achter het idee. ’s Morgens tussen 8 en 9 uur zal de 
straat autoluw gemaakt worden. Geen auto’s mogen door de straat enkel de 
buurtbewoners mogen wel de straat met de auto verlaten. 
Via spoedprocedure is dit goedgekeurd. Na 3 maanden zal de schoolstraat 
geëvalueerd worden. 
Hopelijk kan dit evalueren naar een definitieve Schoolstraat. 
Streefdatum om te starten is maandag 11 december.  
De school is wel verantwoordelijk is voor het plaatsen van de dranghekken. 
Buurtbewoners en ouders zullen worden ingelicht. 
Oproep aan de OR of er mensen willen helpen om de straten te helpen afsluiten met 
de dranghekken. 

 
 Interne veiligheid 

Schoolpoort wordt 5 minuten vroeger geopend om de stroom naar binnen te 
spreiden.  
Opmerkzame vraag van een ouder: is er mogelijkheid om rechts inkomend verkeer 
en links het buitengaand verkeer te leiden, ipv links fietsverkeer en rechts 
voetgangersverkeer. Zodat mensen elkaar niet tegen het lijf lopen. 
Dit wordt verder meegenomen naar de volgende vergadering van de 
verkeerscommissie. 
 
Enquête 
De enquête over hoe kom je naar school heeft meer dan 1000 antwoorden 
gekregen. Een fantastische feedback dat zeker meegenomen wordt voor 
toekomstige vergaderingen. 

 
 

Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, 
wordt de vergadering gesloten om 22.35 uur. 

 
Volgende vergadering wordt gehouden op 

dinsdag 26 januari om 20.30u   


