Verslag ouderraad 26/10/’21
Aanwezig: Mira, Quentin, Esther, Pat, Riene, Hanneke, Liesbet, Steven, Sara, Nancy, Juliette, Jenna
Verontschuldigd: Joris, Jacob, Guillaume, Anais, Laurent, Rikke, Kata, Karlien, David

Verslag vorige OR: goedgekeurd

Nieuws van de school
Na sluiting kleuterschool verloopt alles nu terug normaal. Er vonden nog enkele hoogrisicocontacten
plaats buiten de school (oa in hobbys).
Nieuw logo: bedankt voor feedback van de ouderraad. Wordt vervolgd
Werkgroep ‘informeren en communiceren met de school’: wordt opgestart na de vakantie
Project tuin: aanvraag ingediend, in afwachting van antwoord gemeente
Voetpool is niet gestart omwille van te weinig respons
Dankjewel voor ontbijt voor leerkrachten en kennismakingsontbijt
Afwezigheid Joris: Vragen aan Joris worden verzameld doorheen de vergadering en worden aan hem
gesteld per mail door Mira:
-

Datum kennismakingsontbijt voor eerste kleuterklas?
Wat is het engagement van het schoolteam voor de boekenweek? Hoe kunnen we dit
Coronaproof organiseren?
Nieuwe datum voor werkgroep verkeer?

Terugblik kennismakingsontbijt – Karlien:
Inkopen samen met team ontbijt leerkracht verliep vlot. Wel gemeenschappelijke rekening:
gezamenlijk registreren in boekhouding met 1 kassaticket, verder geen probleem hierbij.
Verwarrende communicatie rond startuur. Was normaal 7.30u, maar de meeste ouders zijn pas
toegekomen rond 8 uur. Volgende keer beter afstemmen met schoolteam.
Overschotjes waren voor leerkrachten.
Pat geeft een dikke dankjewel van alle leerkrachten, ook voor ontbijt voor leerkrachten.
Goede samenwerking met poetsteam.
Positieve feedback van ouders.

Terugblik dag van de leerkracht – Riene:
Goed verlopen.

Wel wat overschotten, aan te passen naar volgend jaar toe.
Ook Tupperwarepotjes voorzien om overschotten mee te nemen.
Vooral veel rozijnenbrood over.
Ook veel hulp gehad van poetspersoneel, wat fijn was.
Ook veel helpende handen, 13 mensen hadden zich opgegeven wat meer dan genoeg was. Dat is ook
allemaal goed verlopen.

Na elke activiteit moet de inventaris worden aangevuld. Voorlopig nog aan Quentin en Mira
doorgeven wat er over is na deze beide activiteiten. Quentin brengt deze volgende week in orde en
dan wordt dit een drive document waar iedereen aan kan en waardoor wordt bijgehouden wat er in
het stocklokaal aanwezig is.

Vooruitblik boekenweek/boekenbeurs met praatcafé (in de week van 22 tot 26 nov):
Werkgroep: Sara, Liesbet, Laurent, Riene, Karlien en Esther – nog geen trekker, dus met gedeelde
verantwoordelijkheid
Voorleesavond voor de kinderen, boekenbeurs,…
Nancy stelt de vraag aan het schoolteam wat ze hierin zien zitten?
Nog te bekijken of dit gezien de Corona-maatregelen kan doorgaan.
Eventueel boekenbeurs met 1 looprichting en praatcafé buiten (maar dit brengt nog meer
organisatie en helpende handen met zich mee).
Kan ook op een hele andere manier georganiseerd worden dan vorige jaren: eventueel verkopen via
een platform, of de kinderen meer betrekken via een marktje,…
Mira stelt de vraag naar Joris toe (zie hierboven), bekijkt wat hieruit komt en communiceert naar
werkgroep.

Sinterklaas:
Sponsoring van de ouderraad? Bespreken op volgende ouderraad.

Kerstmis:
Bespreken op volgende ouderraad

Lekkerbekweekend (26 en 27 maart) – Pat:
Met Mira en Quentin
Concept uitgedacht na brainstorm: iets chiquere hamburgers met frietjes.

Katrien kent een traiteur die dat doet en die persoon staat ervoor open om dit te doen. Gaat
volgende week naar de keuken kijken.
https://defrietist.be?gclid=CjwKCAjw5c6LBhBdEiwAP9ejG3EOtNC2mKxpT1pDSwF42ASAEttwh9nBn
bclSq4h-robejusRM-xoxoCAtYQAvD_BwE

Met vb menu voor gezondere alternatieven: vegetarisch, vis, glutenvrij, voldoende groenten,…
“Ik neem je mee naar het verleden”, nav jaarthema met Bas, met inkleding in retro/vintage stijl.
Ook opnieuw 2 dagen, zaal is al gereserveerd. Elke leerkracht zou maar 1 van de 2 dagen hoeven te
werken. Normaal gezien is er dan genoeg hulp met ouderraad en helpende handen, maar is wel hard
werken dan. Wie wil kan 2 dagen komen. Belangrijk om op voorhand inschatting te maken hoeveel
helpende handen er dan nodig zijn.
Ouderraad is akkoord met dit idee.
Ideetjes: ludieke namen geven aan de verschillende hamburgers, frietjes in bloempotjes, met
inkleding kan je los gaan vb leerkrachten op rolschaatsen,…
Er wordt opnieuw afgesproken vlak na de vakantie. Pat stuurt een uitnodiging naar Mira en Quentin

Kriebelteam – Juliette:
Bedoeling was om woensdag na de vakantie op starten. Juliette bekijkt met Joris of het terug mag
gezien gewijzigde Corona-maatregelen.
Mira, Hanneke en Liesbet gaan mee kriebelen op 10 nov.

Werkgroep verkeer:
Is niet doorgegaan en we wachten op een nieuwe datum (zie vraag aan Joris hierboven)

Variapunten:
Hanneke: hoe pakt de school Sinterklaas en vooral Zwarte Piet aan dit jaar? Pat geeft aan dat er sinds
vorig jaar met een roetpiet gewerkt wordt, werd ook geïntegreerd in liedjes, voor de kindjes was dit
geen probleem. Er zal nog wel gelet worden op de afbeeldingen die in de klas gebruikt worden in
werkblaadjes en op kleurplaten. Dit wordt nog gecommuniceerd naar alle leerkrachten toe.
Opmerking Mira: wordt dit gedragen door de hele ouderraad en het schoolteam? Enkele andere
leden van de ouderraad sluiten zich aan bij Hanneke.
Pet geeft aan dat Joris hier ook helemaal achter staat. Dit past ook binnen de nieuwe visie van de
school.
Idee: bevraging doen aan ouders van de school: wat vinden jullie hiervan? Maar risico dat dit een
hele discussie zal uitlokken. Conclusie: bevraging niet nodig.
We zijn fan van Sinterjaak ☺

