VERSLAG OUDERRAAD VERGADERING
Datum: dinsdag 14 september 2021
Locatie: GBS Tervuren, speelplaats
Aanwezig: Karlien, Riene, Hanneke, Jenna, Joris, Laurent, Jakob, Danny, Anais, Mira, Kata,
Nancy, Juliette, Quentin, Esther, Guillaume
Afwezig: Dafydd, David,
Verontschuldigd: Rikke, Sara, Pat en Liesbeth

Agenda
1. Goedkeuring verslag laatste vergadering vorig schooljaar
(doorgestuurd op 6/08/2021)
1. Nieuws van de school (Joris)
2. Eindresultaat begroting( Danny)+ bespreking overdracht volmacht bank/ mappen en
andere documenten penningmeester
3. Vooruitblik activiteiten oktober 2021+ wat is mogelijk onder huidige maatregelen?
- dag van de leerkracht 5/10
- kennismakingsontbijt 6/10
4. Materiaalmeester: bespreken rol+ hoe pakken we dat dit schooljaar aan?
5. Brainstorm eventuele alternatieve activiteiten (corona)
6. Varia

1. Goedkeuring verslag laatste vergadering vorig schooljaar
Geen opmerkingen, behalve Jakob à een aantal punten staan niet op de agenda alhoewel
in het verslag van juni vermeld stond dat het in september besproken ging worden zoals o.a.
de schoolmoestuin. Joris geeft extra uitleg over die bepaalde punten bij nieuws van de
school.
2. Nieuws van de school (Joris)
-

-

Vlotte opstart, alles loopt weer normaal ( warme maaltijden en speeltijd, ook het 3sporenbeleid, muzische nm, lbv). Infoavond eerste lj goed verlopen. In principe geldt
nog het leerjaarbubbel, wat op school toegepast wordt (maar minder streng). De
huidige richtlijn is max per klas, werken maar dan is er geen 3 sporenbeleid en
muzische namiddag, etc. GBST heeft dus voor leerjaarbubbel gekozen om onderwijs
optimaal te maken en dit in samenspraak met gemeente;
Eerste uitstap 3e komt er aan à iedereen kan mee;
Voorlopig geen of weinig besmettingen in de nabije omgeving;
Digisprong: Extra punten voor ICT. Juf Charlotte neemt de extra uren op die meester
Willy niet kan opnemen. Juf Charlotte is tijdelijk afwezig (minstens 6 weken platte rust
na ongeluk). De opvang van het 5e is voorzien maar de ICT-uren die ze dit jaar ook
opnam zullen even wegvallen. Er wordt sterk geinvesteerd in nieuwe aankop van ict
materiaal. Vanaf 5e moeten alle leerlingen over een chroombook kunnen beschikken
à die zijn besteld en in aantocht. Bijkomend volgt juf Jasmine een opleiding tot
mediacoach. Ook de oudste digiborden worden vervangen en beschikken allemaal

-

-

-

-

-

over een touchscreen. Er is ook een digisprong voor leerkrachtenvoorzien (alle
leerkrachten krijgen een laptop);
Werkboeken zijn nog steeds niet toegekomen. Boeken zouden deze week geleverd
moeten worden;
Nieuwe cateraar is ook begonnen. En alle reacties zijn positief. Opstart was moeilijk
maar het komt goed;
Schoolstraat nog altijd van toepassing. Eerste dagen liep het wat chaotisch maar
sinds fietsers en lagere schhol ook via Vander Achterstraat en achterkant school
binnen kunnen is het beter. De schoolstraat maakt het aangenaamer aan
schoolpoort. GBST zal positief advies geven aan de gemeente om schoolstraat te
behouden indien hier feedback over gevraagd wordt. Karlien geeft aan dat er
regelmatig glas in het straatje langs de schoolstraat. Er wordt gevraagd of in de
schoolstraat gefietst mag worden? Moet nagevraagd worden, waarschijnlijk wel maar
voetgangers hebben altijd voorrang. Joris geeft aan dat de actie Mooimakers, over
heel het schooljaar loopt en dat hiermee de schoolomgeving (en dus straatje langs
speelstraat) opgeruimd kan worden;
Vraag Juliette: feedback op bericht rijen? Heel weinig, en weinig leerkrachten die zich
daarvoor moeten kunnen engageren. In 2e mail gestuurd door Joris in september
kwam geen enkele reactie vanuit de ouders. Er wordt sowieso met de rijen 1 of 2
dagen opgestart (waarschijnlijk vanaf oktober). Diependal en de markt waren de
plaatsen die de meeste interresse opwekte bij de eerste bevraging. Idem voor
fietspool. Loopt wel maar de opzet om ouders het initaftief te laten nemen gebeurt
nog niet. Quentin vraagt of het mogelijk is om de schoolstraat 5 minuten langer te
laten duren. Joris geeft aan dat dat wel kan als er wieltjes onder het bord gelast
worden, dan kan bord door 1 persoon weggehaald worden. Bijkomend geeft Hanneke
aan dat heel de Paardenmarktstraat zone 30 wordt (beslist maar nog niet
uitgevoerdà misschien eens navragen bij gemeente?);
Mix klassen niet voor dit schooljaar, hoogstwaarschijnlijk volgend schooljaar. De
parameters waarop de mix van bestaande klassen besrust moeten nog beslist
worden in de school;
Stand van zaken schooltuin/moestuin: de Hertog Karelschool in Wilsele werd eindelijk
bezocht. Nu heeft het school een zicht op wat ze willen, en zo kan school een
voorstel naar gemeente sturen. Daarna wordt het afwachten op reactie van
gemeente. Guillaume geeft aan dat als er in september 2022 gestart wil worden, er
dit jaar al goed nagedacht moet worden, en dat een jaar voorbereiding niet
overdreven is;
In klassen kleuters waar het in zomer het warmst is staat nu een airco en dit maakt
het aangenamer. In de klas van Ines nog niet (geen budget). Jorsi geeft aan dat
mogelijks de 2 klassen volledig vernieuwd kunnen worden (en geisoleerd), zelfs voor
de start van de werken van het oude schoolgebouw, maar is nog geen zekerheid
over;
Gemeente neemt deel aan kunstproject met 12 electriciteitskasten: 1 ervan ligt hier
aan zwembad. en de kunstenaar die deze kast beschilderd doet dat in samenwerking
met 5e en 6e.

3. Eindresultaat begroting( Danny)+ bespreking overdracht volmacht bank/ mappen en
andere documenten penningmeester
De finale begroting wordt uitgedeeld door Dany. Er is een overschot van 12.687,82€. Dit
heeft te maken dat er enerzijds vorig schooljaar minder onkosten (minder uitstappen) waren,
en anderzijds de inkomsten (o.a. tekenfund) ook goed. Er zijn nog niet veel voroschotten
betaald voor de komende uitstappen. Het financieel verslag wordt door de leden van de
ouderraad goedgekeurd. Danny geeft al het materiaal, documenten, bankkaart, begroting

etc. over aan de ouderraad en stopt als penningmeester op 14/09/2021. Mira bedankt Danny
voor al het geleverde werk! Duizend maal dank ;)

4. Vooruitblik activiteiten oktober 2021+ wat is mogelijk onder huidige maatregelen?
We overlopen de mogelijke activiteiten en huidige maatregelen waar rekening mee
gehouden dient te worden. Wat kan van nu tot december.? Joris geeft aan dat officieel de
ouders zoveel mogelijk van het schoolterrein moeten verwijderd blijven wanneer leerlingen
aanwezig zijn. GBST heeft met gemeente en andere gemeentescholen samengezeten, en
heeft in samenspraak besloten wat wel en niet kan rekening houdend met de huidige
maatregelen (een gulden middenweg).
De Openklasdag was een goed idee en iis vlot verlopen. Het was heel gezellig.
Kennismakingsontbijt kan, maar niet met te veel volk samen, dus eventueel opgesplitst in 1lj
en 1 kk.
Dag van de leerkracht (05/10): Riene licht toe dat er een ontbijt zoals vroeger aan de
leerkrachten aangeboden zal worden. Er dienen dan een aantal helpers gevonden te worden
voor de oversteek en toezicht op speelplaats te voorzien, evenals om aan het onbijtbuffet te
helpen: 8 mensen (vanaf 8u om leerkrachten te vervangen + 3 ouders in keuken (van 7u 9u). Riene vraagt of er bij de aanwezige ouders al helpers kunnen zijn? Er wordt ook via en
schoolplatform helpers gevraagd (via Mieke). Guillaume, Jenna, Riene, Esther en Hanneke
zijn op 05/10 vanaf 7u op school.
Kennismakingsontbijt (06/10): Joris geeft aan dat 1e lj en 1e klk samen te veel is en stelt
voor om op 2 verschillende woensdagen het ontbijt te laten doorgaan. Werkgroep geeft aan
het niet te zien zitten om 2 woensdagen na elkaar een onbtijt te voorzien. Het voorstel nu is
om op te splitsen tussen 1e lj nu en 1e klk later. Mei is misschien te laat, dus voorstel om een
datum in januari te voorzien? En met de vervroegde uur, zouden we al om 7u30 moeten
starten. Is het een optie om het ontbijt tussen 8u en 9u te laten doorgaan? Karlien stelt voor
om de editie van oktober toch van 7u30-8u30 te laten doorgaan. Indien te vroeg, wordt het
voor de editite vna eerste kleuterklas later voorzien. Broers en zussen zijn welkom maar
meoten ook ingeschreven worden. De uitnodigingen moeten deze week verstuurd worden.
Karlien vraagt aan Joris om te checken of Mieke nog ergens uitnodigingen heeft liggen?
Anders wordt een nieuwe tekst geschreven. Het is belangrijk om aantal ouders en kinderen
op te geven. In het werkgroepje zitten 4 mensen. Kata en Mira kunnen op woensdag
aansluiten.
5. Materiaalmeester: bespreken rol+ hoe pakken we dat dit schooljaar aan?
Hoe gaan we dit aanpakken? Kata stelt voor om activiteit tot activiteit plannen, dus per
werkgroep.
Quentin en Mira stellen voor om een inventaris (googlesheet) van het beschikbare materiaal
op te maken, waar iedereen aan kan. Elke trekker per activiteit doet de aankopen, maar
checkt eerst de inventaris, en vult na de activiteit de inventaris aan. Bij elke vergadering, als
er een tergblik is, moet de inventaris aangevuld worden/zijn. Een chroombook voor de
ouderraad zou eventueel een optie kunnen zijn. Joris geeft aan dat op elke ouderraad een
chroombook aanwezig kan zijn. Iedereen gaat akkoord met het proberen van het voorstel.
Quentin en Mira hebben een sleutel van het materiaalkot. Er wordt ook een sleutel op het
secretariaat gelaten met logboek, zodat iedereen toegang heeft tot het materiaalkot.
Dany geeft nog aan dat het emailadres van de ouderraad door iemand anders beheerd dient
te worden. Quentin krijgt een link van Joris met reset voor nieuw paswoord.
6. Brainstorm eventuele alternatieve activiteiten (corona)

Mira geeft aan dat dit op de agenda gezet werd omdat het praatcaffee en infoavond niet
georganiseerd konden worden. Nu kan en mag weer meer dus is niet meteen noodzakelijk,
maar het is belangrijk om hier al eens over na te denken. Dit jaar is de organisatie van
fysieke activiteiten wel belangrijk, maar een variatie tss fysiek en digitaal moet kunnen, en
daar moet misschien nu over nagedcaht worden. Heeft iemand ideeen?
- Kata: een markt met eigen baksels verkopen, en geld gaat naar school à kan ook
iets anders zijn dan bakken (mini-onderneming met juwelen, etc.) Mira geeft aan dat
dit misschien kan in combinatie met het schoolfeest;
- Danny: op de rommelmarkt in september was geen enkele drankstand aanwezig.
Een praatkaffee aan schoolpoort kan wel een tof idee zijn. Is misschien een optie
voor de Pinkstermaandag?
- Nancy geeft 2 ideeen vanuit de leerkrachten:
o Bieke, zorgjuf kleuters: kalenderverkoop (zelfde concept als tekenfund maar
enkel kalenders verkopen rond kerst)à ludieke kalender met themafoto
o Werken ronden vershillende kunstenaars à veiling van de kunstwerken
o Mira vraagt wat verwacht wordt van de ouderraad? Het praatcaffe, het
logistieke gedeelte etc.
- Jakob geeft aan dat de wandelzoektocht wel een tof concept was: goed idee, was
heel leuk, dit jaar dan met praatkaffee?
7. Varia
-

-

-

-

Kata: milieuteam à verzamelen plasticdopjes voor organisatie voor blindengeleiding.
Kan ook op school verzameld worden? 3 dingen kunnen ingezameld worden: plastic,
kroonkurken en kurken, en nadien met kinderen de organisatie bezoeken. Guillaume
geeft aan dat het een beetje tegenstrijdig is met minder verbruik van plastik.
Anedrzijds heeft het met recycleren te maken? Wordt verder besproken in
milieuteam;
Jakob: Is er een werkgroep communicatie vanuit de school? Jakob kent een ouder
die graag wil meehelpen en bv een aantal leerlingen wilt warm maken vr krant? Joris
zegt dat er een werkgroep bestaat en dat dit zeker besproken kan worden;
Werkgroep participatie moet ook nog opgestart worden? Ja, er zijn ouders die hierop
gereageerd hebben, maar moet nog opgestart worden;
Jakob: in het ABC boekje is een zin verdwenen uit de tekst van de ouderraad
“informeren naar de ouders” à wordt nog eens nagekeken. We gaan dit jaar het
tekstje herschrijven over ouderraad, zodat boekje van volgend schooljaar aangepaste
tekst verkrijgt.
Guilkaume: milieu à 3e lj gaat verder naar de Hazelaar (samenwerking superleuk). In
oktober wordt een eerste vergadering ingepland. Op 2/10 vindt een greendeal festival
met workshop over en gemeenschapstuin plaatsà misschien kan iemand van school
daar naartoe? Guillaume vraagt of via broeks een uitnodiging voor dit festival naar de
ouders gestuurd kan worden;
Hanneke: vraagt aan joris stand van zaken rond zwarte piet en benadrukt het belang
van het promoten van een niet-racistiche zwarte piet;
Karlien: terugkoppeling van schoolraad van juli: Meester Pat is de nieuwe voorzitter.
Andere leden zijn dezelfde. Het ABC-boekje en de afsprakennota werden tijdens de
schoolraad goedgekeurd;
Juliette vraagt of Kriebelen opgestart mag worden? Jorsi zegt aan dat kroebelen
toegestaan is (essentiel voor de werking van de school).

Volgende vergadering: 26/10

