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Verslag onlinemeeting ouderraad 8 februari 2021 
  

 

  
 

1. Overlopen van vorig verslag en goedkeuring ervan (Winnie) 
 

2. Tellingen van leerlingen op 1 februari 2021: (Carine)  
• Kleuterschool: 167 kleuters (+ 2 leerlingen tov 1/2/20)  

Na de krokusvakantie tellen we 6 kleuters meer dan op 1/2/20 waardoor we juf Jintsy extra uren 
kunnen geven (voor kleuters met taalachterstand).  Juf Ellen (K1VIS) komt voltijds terug. 
Lagere school: 244 leerlingen (+ 12 leerlingen tov 1/2/20)  
Deze telling is bepalend voor het aantal leerkrachten dat we volgend schooljaar 
mogen  aanstellen.  

3. Nieuws vanuit de schoolraad die hieraan vooraf ging. (Maarten) 
 

• Telling leerlingen op 1 februari 2021:  zie hierboven 
• Inschrijvingen/aanmeldingen nieuwe leerlingen voor 2021-2022 

Momenteel nog 27 plaatsen vrij voor ° 2019  
         (na inschrijvingen broers/zussen, aanmelden vanaf 1 maart 21 ):  

- 11 indicator kinderen 
- 16 niet-indicator kinderen 

Open kijkdagen kunnen niet fysiek in de school doorgaan, werden geannuleerd. PPT gemaakt om 
de schoolwerking voor te stellen. Terug te vinden op de website onder “virtuele voorstelling van 
onze school”. 
Template overgenomen door stad Leuven van stad Antwerpen.  Template moet behouden 
blijven, niet alles kan gewijzigd worden. 
LOB stelt lijst op van ouders die interesse hebben in onze school. Zij krijgen ppt. 

Datum:    08/02/2021 Aanwezig:  Verontschuldigd:   Aanwezig:  Verontschuldigd:  

Carine x  Elien  x 

Stefanie x  Annick  x 

Maarten x  Annelies/Jeroen x  

Katrien C. x  Katrien H. x  

Shirley  x Steven x  

Ilse x  Helena x  

Griet x  Sigrid  x 

Valerie x  Petra  x 

Kristof x  Jef / Heidi  x 

Tine x  Benedicte x  

Winnie x  Sofie x  

Christophe x  Hanne Vandenbroecke x  
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Vervolgens zijn er 2 online Teams momenten op 24 februari en op 18 maart waarop de ouders 
dan vragen kunnen stellen. 
 
INPUT GEVRAAGD voor deze ppt: Leuke quote/getuigenis rond het zorgbeleid op onze school?  
 
Feedback na bekijken van de PPT: 

- Extra mogelijkheden nog eens in de verf zetten: uitgebreide mogelijkheden opvang, 
naschoolse activiteiten, warme maaltijden 

- Samenwerking Sporty , speelplein Groene zone 
- Boekentil  
- Mooi overzicht van de school, jammer genoeg nooit identiek aan fysieke rondleiding 

waar je de echte schoolwerking/beleving kan proeven. 
 

• Overgang naar BaO naar SO 
Leerlingen hebben infobrochure gekregen voor aanmelden in middelbare scholen.  
Vermits deadline voor aanmelden 27 april 2021, werd het online oudercontact voor 6e leerjaar 
vervroegd naar week van 19 april 2021. 
 

• Te laat komers 
Brief uitgedeeld aan ouders systematische te laat komers (10-tal). 
Dit lijkt tijdelijk te werken. 
We hebben tot hiertoe alles uit de kast gehaald om die ouders te stimuleren om hun kinderen 
tijdig naar school te brengen. 
 

• Infrastructuur 
In volgorde van aanpak:  

2021: 
- Vergroten fietsenstalling 
- Heraanleg oerwoud en speelplaats KS 
- Vernieuwing ramen aan de voorgevel   
- Kleine kleutertoiletjes 
- Uitbreiding alarmcentrale 
- Schilderwerken in gang, leraarskamer en L5B 

2022 
- nieuwbouw turnzaal en klaslokalen/ renovatie kapel en opvanglokalen  

 

• Activiteiten 
- Openluchtklassen: geannuleerd, kunnen niet verschoven worden/ voorschotten werden 

terugbetaald 
- Leerkrachten en leerlingen brainstormen over andere, specialere invulling. 
- Zwemlessen: kan nu niet, mag maar max 10 kinderen.  

Zodra terug mogelijk, voorrang aan L1, L2 en L3 wekelijks 
Dit op vraag van Meester Arnout en Meester Willem om schade zwemachterstand te 
beperken in deze leerjaren. 
L4, L5 en L6 zullen dan elke week 2 lesuren turnen krijgen. 
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- Schoolfeest op 30 mei? In afwachting nog wel gepland 

 
4. Vergroening van de speelplaats (Tine) 

Dossier voor aanvraag subsidie werd 15 januari ingediend. 
Plan aanpassingen gedeeld door Tine.  

- Zandbak wordt verplaatst en huidige zandbak wordt beklinkerd 
- Achteraan muur komt openluchtklas 
- Speeltuig wordt aangevuld en veiliger gemaakt  
- Ruimte voor spelen, ruimte voor fruitbomen, ruimte wilgentunnels 
- Evenwichtsbalken en touwenparcours onder de lindenbomen 

Eerste feedback werd beantwoord, nu wachten op goedkeuring. 
Indien goedgekeurd maximaal 5 000 euro. 
Totale kostenplaat geraamd op 28 000 euro; zonder uitbreiding en in orde brengen van de 
speeltuigen (extra 10 000 euro).  
 

5. Evaluatie van het feest van Don Bosco (Stefanie) 
• Feest van Don Bosco 

Normaal groepjes over alle leeftijden, KS en LS. Dit kon dit jaar niet. 
KS op donderdag, 2 lesuren:  Werd beperkt tot klasbubbel; leerkrachten en zorgjuf wel verplaatst 
tussen A en B klas. Activiteiten zoals bouwen, knutselen, yoga, dans, verhaal, … 
Verliep zeer rustig, kleine groepjes van 15 kleuters, tijdspanne was ook lang genoeg, groepjes 
werden vooraf gemaakt. 
LS op vrijdag 
Heel gevarieerd aanbod: smartgames, yoga, escape room, musiceren,  

            werken op laptops aan prezi, buiten activiteiten,.... 
Ook heel positief onthaald en rustig verlopen dankzij de kleine groepjes. 

 
• Carnaval kleuters, woensdag 10/2 

Binnen bubbel, geen parade. Mogen verkleed komen, dit is geen verplichting.  
 

• Carnaval LS, vrijdag 12/2 
Binnen klasbubbel, mogen verkleed naar school komen. 

 
• Dikke truiendag donderdag 11/2 

Promo-filmpje door enkele leerkrachten: Uitdaging voor “Warm lopen” 
Met z’n allen het  #km woon-werk afstand (346 km) van de leerkrachten “lopen”.  
Er wordt gelopen per klasbubbel.  
Slotshow ieder in zijn klas via teams. Hebben alle leerlingen de chalenge gehaald?  
Indien dit lukt krijgen ze nog een verrassing. (wafeltje, klasbal en proper gemaakt tweedehands  

           koekendoosje) 
 

6. Komende buitenschoolse acties:  

• Bloembollenverkoop door ouderraad?   
Zal maart worden, Kristof stuurt mailtje uit naar werkgroep 
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• Online activiteit voor ouders? (Maarten) 

Hangende, nog geen update 
 

• Pannenkoekenverkoop in april/mei  (i.p.v. restaurantdag) 
  

7. Annulaties 
• restaurantdag van 20/03 (voorstel tot afhaling van pannenkoeken)  

Pannenkoekenverkoop vanuit de school; als onze hulp nodig zeker laten weten. 
Zodra datum bloembollenverkoop gekend, want niet te dicht op elkaar. 

 

• openluchtklassen voor de hele LS (zie ook punt 3. Nieuws vanuit schoolraad_Activiteiten) 
Leerkrachten brainstormen om er zonder overnachting toch iets speciaals van te maken. 

 

• zwemlessen opnieuw uitgesteld (zie ook punt 3. Nieuws vanuit schoolraad_Activiteiten) 

 

• Inhaallessen Sporty en Taom (vanaf maart) 

Gaat om 4 lessen van vorige lessenreeks die werden geannuleerd.  

Toam max. 10 lln is geen probleem. Sporty eventueel opsplitsen in 2 groepen, wordt nog 
besproken.  

 

• start typelessen voor  leerlingen van L4, L5 en L6 vanaf 4/02 
Slechts 6 leerlingen, in de kapel dus mogelijkheid ver uit elkaar te zitten. 
 

8. Ouderraad als participatie-orgaan (Kristof DW)  
Best opnemen buiten geplande ouderraad vergadering.  
“Wat kunnen we meer inbrengen als ouderraad” . 
In beperkte groep brainstormen hoe we dit best kunnen bevragen. 
Mailtje naar Winnie (ouderraad@donboscoheverlee.be) wie wil deelnemen. 
Extra: afbakening rol ouderraad bestaat, basis is beschikbaar (VCOV) 
 

9. Varia/opmerkingen 
 

• Vraag Kristof: “middelen Vlaamse regering gebruiken om leerachterstand bij leerlingen door 
coronacrisis weg te werken” 
De Vlaamse regering zal geld vrijmaken om jongeren te helpen die leerachterstand hebben 
opgelopen door de coronacrisis. De regering voorziet 10 miljoen euro extra. Met dat geld kunnen 
scholen extra lesgevers inschakelen om bij te springen. 
De leerachterstand in onze school is bijzonder beperkt en indien we die bij bepaalde kinderen 
vaststellen is dit niet een gevolg van de lockdown maar hadden deze kinderen al een 
leerachterstand voordien. Natuurlijk krijgen deze leerlingen op dit moment extra zorg van onze 
eigen leerkrachten/zorgteam en externe partners (logo’s, kiné, onwob-ondersteuners) 
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Momenteel waren de formaliteiten i.v.m. de extra middelen nog niet in orde gebracht zodat 
scholen moeilijk kunnen uitkijken naar ouders/grootouders met pedagogisch diploma of naar oud-
collega’s die ooit in het onderwijs stonden.  
Indien de overheid de formaliteiten hiervoor in orde brengt, zal de school zeker een oproep doen 
en vragen we aan de ouderraadleden om hun netwerken aan te spreken om ons van extra mensen 
te voorzien. 
 

• Kristof: alternatief openluchtklassen 
Belevenis binnen vlaanderen met andere Don Bosco school. Bijvoorbeeld online duel aangaan, 
brieven schrijven,... 
Wordt doorgegeven aan de leerkrachten 
 

• FERM: aanpassing vanaf 1 februari 2021 opvangmomenten betalend/niet-betalend 
- Niets meer aangerekend vanaf 8u10 (ipv 8u15) 
- Naschools pas betalend vanaf 15u45 (opv 15u30) 
- Naschools op woensdag pas betalend vanaf 12u20 ipv 12u05 

  
• Hanne Vandenbroucke_verkeerssituatie school 

Reeds vaak ter sprake gekomen in vorige verslagen.  
Echte werkgroep samenstellen?  
Best onder leiding van; of met behulp van Maarten, want hij is op de hoogte van welke stappen 
reeds allemaal werden genomen. 
Ook Goedele Vanessche wil de info uit het verleden hierover doorgeven. 
 
Voorbije week bij de werken werd de stad gecontacteerd en toezicht door verkeersagenten 
gekregen. 
Bevestigde ook korte piekmomenten :  

- 8u15 – 8u30 
- 15u20 – 15u45 

Pieken ook drukker sinds COVID. Meer ouders die kinderen direct na school komen ophalen. Ook 
ouders die kinderen secundair opwachten, ipv openbaar vervoer. 
Omwille van toezicht meer orde? Kan dit meer/vaker?  
Carine vroeg dit nogmaals aan de stad.  
 

• Mondmaskers lagere school 
Hoe beslissing genomen?  
Er wordt zeker belang gehecht aan advies ouderraad, maar niet steeds moet elke kleine ingreep 
(geen regel maar een advies) met de ouderraad vooraf besproken worden.  
Voor kerstvakantie waren er reeds ouders die hun kinderen thuis wilden houden uit angst.  
Velen droegen reeds mondmasker op aanraden van de ouders. 
Deze kinderen dreigden in quarantaine (zonder symptomen) te gaan indien we niets zouden 
ondernomen hebben. Als school hebben we de plicht om er alles aan te doen om zoveel mogelijk 
kinderen die niet ziek zijn, naar school te laten komen. 
Er werd tijdens kerstvakantie ook gereisd naar het buitenland en waren als school niet zeker dat 
iedereen zich aan de maatregelen na terugkomst zou houden (testen en in quarantaine gaan). 
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Dragen is niet verplicht , maar voor alle veiligheid werd het aangeraden, is enkel een advies. 
Daar dit geen extra regel is in het schoolreglement, werd beslissing door juf Carine volledig zelf 
genomen.   
Indien wijziging reglement gebeurt dit altijd in overleg met ouderraad.  
 

• Wat indien code rood voor basisschool?  
Leerkrachten zijn hier klaar voor indien nodig. Ondertussen geëxperimenteerd wanneer enkele 
kinderen in quarantaine moesten. 
Gebruik gemaakt van expertise Sigrid (Teams ervaring secundaire school) en nascholing Teams 
gevolgd door enkele leerkrachten. 
Ondertussen dus iedereen hierin veel verder en meer ervaring. 
Maar de combi van afstandsonderwijs voor enkelen in quarantaine en tegelijk voor de klas staan is 
de grootste uitdaging. Hier zou hulp ouders wel welkom zijn maar is echt moeilijk om te 
organiseren. Er wordt rekening gehouden met broers/zussen die op dat moment uit verschillende 
klassen live les moeten krijgen en dit moet dan nog kloppen met de uurroosters van de 
verschillende klassen. Is echt geen sinecure. 
Voor volledige sluiting en afstandsonderwijs zijn alle leerkrachten zeker voorbereid. 

 

• Winnie: Huishoudelijk reglement ouderraad nog opvragen bij Goedele 
 

10. Extra vermeldingen:  
• “Iedereen Welkom” op de ouderraad, dit zonder enige vereisten voor engagement. Volgende 

ouderraad: woensdag 21 april 2021. 
 

• Extra DANKJEWEL aan Gregor Dirkx (geen lid van de ouderraad) voor de ontwerpen van de 
speelplaatsen ter voorbereiding van de subsidieaanvraag “Vergroening speelplaats”. 

 

Verslaggeving door Valerie P. 
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