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Verslag vergadering ouderraad 27 oktober 2020 
  

 

  
 

1. Welkom 
• Welkom + nieuwe verdeling taken 

Aanstelling nieuwe voorzitter: Winnie Van Roey 
Aanstelling nieuwe ondervoorzitter: Tine Nelissen  
 
Unaniem goedgekeurd door alle leden aanwezig tijdens deze ouderraad; op 27 oktober 2020. 
 
  

2. Financiën (Christophe) 
Opbrengst Past-a-porter: 1579 euro 

• Aankoop 6 euro; verkoop 10 euro 

• Na aftrek transportkosten 

 
 

3. Woordje door Carine 
• Code oranje 

Basisschool, dus weinig verandering 

- Derden mogen school niet meer binnen; enkel “essentiële derden”. Deze werden als 
volgt bepaald: 

• Alle zorgverstrekkers: verzorgers, logopedisten, kinesisten 

• Stagaires UCLL (die allen reeds gestart zijn) : volgen maatregelen onze school  
- Geen buitenschoolse activiteiten meer. Wat mag nog wel?  

• Uitstap bos KS en 1e leerjaar 

Datum:     28/10/2020 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  x 

Tine   x Benedicte  x 

Winnie x   Sofie  x 

Christophe x      
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Niet met openbaar vervoer, maar privé-maatschappij; deze werd gecontacteerd 
en bevestigde dat geen andere kinderen met de bus worden vervoerd die dag en 
bus wordt ontsmet volgende de maatregelen. 
Kinderen kunnen hele dag buitenspelen. 
Geen bezwaren. Kinderen kijken er enorm naar uit! Positief dat deze kan 
doorgaan. 

• Meerdaagse uitstap februari 2021 1e graad 
Nu weten we dit nog niet. Indien dan nog code oranje kunnen ze niet doorgaan.  

• Zwemlessen waren nog mogelijk, maar 27 oktober werd beslist door Vlaamse 
regering de zwembaden te sluiten. 

 
 

• Warme maaltijden (impact) 
- Code rood; niet mogelijk (stad Leuven) 

- Code oranje: wel nog mogelijk, maar wel extra maatregelen 

• Ongeveer elke dag 100 kinderen; hiervoor 6 personen nodig voor bediening en 
afwas. 

• Nu tafels per 6 

• per gezin 

• wie geen broer/zus: klasbubbel  
Onder code oranje moet dit per klasbubbel in plaats van per gezin, waardoor 
meer tafels nodig. 
Voldoende afstand tussen de tafels is dan eigenlijk niet meer mogelijk. 
Oplossingen?  

• Wanden of plexi tussen tafels? 
  geen extra plaats tussen tafels om deze te plaatsen  

• Alleen voor ouders essentiële beroepen?  
  moeilijk/gevoelig om grens te trekken 

• Spreiden over verschillende zalen?  

• Alterneren groepen?  
  op deze manier extra mensen nodig, tekort opvang 

- Sodexo gevraagd voor eventueel afhaalpakketjes, maar dit was voor hen niet mogelijk. 

- Kunnen we deze afschaffen vanaf 13 november?  
Akkoord, warme maaltijden worden tijdelijk opgeschort.  
Dit is geen core-business van de school, in de huidige situatie is dit geen prioriteit. 
Eenvoudiger om gewoon in de klasbubbel te eten. Dit is ook makkelijker op te vangen in 
het geval er iemand uitvalt.  
Wordt maandelijks herbekeken voor mogelijk heropstart! 
 
 

• Nieuw draaiboek code oranje: beleid school bij quarantaine 

Enkele wijzigingen worden toegelicht en dit wordt dan op de school website gezet.  

- Ouders K1 nemen ook afscheid aan de zwarte poort; komen niet meer binnen in de 
schoolgebouwen. Leerkracht brengt kindjes dan naar hun juf op de speelplaats.  
Uitzondering: instappertjes, 1e week 

• Soms opstopping aan smalle deurtje 
        Poort rechts helemaal openzetten ipv deurtje, zodat ouders R binnen en L 
kunnen terugkeren. 

- Wat als kind ziek?  

• Kind ziek thuis: blijf thuis 

• Kind ziek op school: komen halen 

• Niet bij symptomen verkoudheid 
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• Wel als kind symptomen verkoudheid uit klas met juf of leerlingen in 
quarantaine. 

- Enkele leerlingen in quarantaine of hele klas?  
Belangrijkste: zoveel als mogelijk naar school! In het andere geval wordt ingezet op 
gebruik MSTeams 

• Leerkracht in quarantaine/niet ziek 
Leerkracht geeft les van thuis uit via MS Teams, andere leerkracht vangt de klas 
op. 
Aantal uren via MS Teams hangt af van welk leerjaar.  

• Leerkracht in quarantaine en ziek 
Kan geen les geven. 
Andere leerkracht vangt klas op, begeleidt zelfstandig werken (= contractwerk; 
idem schema lockdown) 

• Kinderen in quarantaine 
Alle leerlingen hebben eigen account en eigen email-adres:  
Voornaam.familienaam@dbhleerling.be 
Krijgen via MS Teams hun agenda en taken om zelfstandig te werken. 
Worden door leerkracht uitgenodigd om les live te volgen.  

• nieuwe, moeilijke leerstof 

• ongeveer 1 uur/dag, kan uitgebreid worden  

• enkel wanneer ze in quarantaine moeten en niet ziek zijn 
 

• Hele klas en leerkracht in quarantaine 
Les via MSTeams door de klasleerkracht 

   
School heeft goed overzicht van welke leerlingen geen digitale mogelijkheden hebben 
thuis. Deze hebben sinds lockdown allen laptop (via Leuven Leert, 10-tal laptops 
uitgedeeld). De school kocht opnieuw 12 nieuwe laptops aan om geleidelijk aan met de 
hele klas op een laptop te kunnen werken. 

 
4. COVID-19 Vragen ouders 
• Beslissingsboom wat als kind ziek? op schoolsite, link nieuwsbrief sinds vorig ouderraad 

Positief, heel duidelijk 
• Vrijdag 13 november blijft pedagogische studiedag? Zou nu kunnen ingenomen worden door 9 of 

10 november?  
Niet mogelijk omdat externen al meer dan 1 jaar vast gelegd werden. 
FERM wil noodopvang voorzien 9 en 10 november voor essentiële beroepen/zorg 

 
 

5. Werkgroepen  

• WG Pimp je speelplaats en MOBI WG 
Nu getrokken door Tine, maar met onder-voorzitterschap en vertegenwoordiger in schoolraad 
wordt dit wat veel. Kandidaten? 

• Stuur email naar ouderraad@donboscoheverlee.be 
• WG Mobi 

• Trekker leerkrachten WG Mobi = meester Arnout; heeft subsidie fietsenstalling 
aangevraagd 

• Maarten vertegenwoordigt onze school in scholenoverleg met de stad 
• Ronde van Don Bosco? (5 mei) 
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• Kristof 
• LS fietstocht begeleiden (wordt dit jaar geannuleerd) 

• Verkennen Dode bemde met Natuurpunt 
• 8 km heen en terug begeleiden 

• 6e jaar wil deelnemen aan fietsexamen, ook hiervoor zullen aantal begeleiders nodig 
zijn 
 

 
6. Afgelopen activiteiten 
• Past-a-porter: succes!  

Mooie opbrengst voor weinige werk. 
Puntjes voor een volgende keer: 

- bestelform bij Katrien laten toekomen, eenvoudiger om lijst op te maken 
- afhaaluur niet nodig om te vragen, gewoon 1 alfabetische oplijsting is makkelijker om 

bestelling terug te vinden.  
Dank aan helpende ouders 
 
 

7. Geplande activiteiten 2020-2021 
Impact Covid-19 :- Actie “Zoete zonde” 

• Voorleesweek op afstand 
Normaal worden ouders/grootouders uitgenodigd om voor te lezen 
Nu zal via briefje en nieuwsbrief gevraagd worden een filmpje te maken van een boekje die je 
voorleest. Dit kan dan naar de klasleerkracht gestuurd worden (vb. link beveiligd youtube kanaal) 
zodat deze in de klas kunnen getoond worden. 
Indien weinig feedback; extra oproep of doorsturen tussen de verschillende klassen. 
Geen richtlijnen voor filmpje, met bedoeling zo variabel mogelijk. 

• Klusdag 27 november 2020: uitgesteld  
• Lichtjeswandeling / alternatieven? Op dit moment enkel take-away ideeën mogelijk 

- Ideeën?  
• Pizza 
• Bloembollen 
• Pannenkoeken: groot succes 5-tal jaar geleden 

https://www.driespannenkoeken.be/scholen-en-verenigingen/ 
 

- Wie wil dit doen?  

• Katrien C. 
• Sigrid 
• Kristof 
• Heidi 

- Taken?  
• Contacteren firma 

• form opstellen door Katrien H.  

• Christophe volgt betaling op 
• Uitdelen 
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- Welke periode? Best niet in November, reeds foto’s mee op factuur 
- Hou Carine, Katrien H en Winnie op de hoogte via email 

 
 

8. Varia 
• Binnengekomen vraag ouder rond verkeerssituatie  

- Reeds uitvoerig besproken  
- Met betalende voorschoolse opvang ’s ochtends piek intenser om 8u15 – 8u30 

   Met thuiswerk, minder kinderen in opvang en grotere piek rond 15u30 – 16u00 
- Vuilniskar op dinsdagochtend, veroorzaakt gevaarlijke situaties 

• Normaal richtlijnen na half 9  
• Dit was rond 8u15; wordt opnieuw doorgegeven aan de stad 

- Fietsstraten/fietszones mogelijk?  

• Enkel voor straten binnen de ring (beslist door stad Leuven) 
• Extra moeilijk om te bekomen door belangengroepen die allemaal iets anders 

vragen (school, crèche, Colruyt, Aike Raes, Spit, bewoners,...) 
- Parkeerkaarten leerkrachten en parkeren voor speelterrein 

          Verbetering merkbaar 

• CLB contactmomenten/vaccinaties? 
- Werden vastgelegd, tot op heden nog geen wijzigingen doorgekregen 

• CO2 melders 
• 2 aangekocht  
• Waarom maar 2? Duur, maar kunnen ambulant gebruikt worden, dus in lokalen 

waarvan we vermoeden dat de luchtkwaliteit het slechtst is. 
 

   
9. Volgende vergaderingen 

10 december 2020 
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