Verslag vergadering OR
01 februari 2021
Aanwezig : Bram S, Mathieu D, Delphine C, Pieter VC, Inge VC, Kristoff O, Eline L, Lore S,
Tugba A, Tim G, Lore T, Karen W, Soetkin V, Nicky DW, Mounya D
Leerkrachten : /
Directie : Kathy, Didier
Verontschuldigd: Ruth H, Charlotte R, Joke J, Griet V, Jynse C, Liesbeth DS, Fouad K
Notulist : Lore Sterckx
Agenda
- Evaluatie koekjesverkoop
- Schoolfeest
- Schoolraad
- Stand van zaken ‘Pimp je speelplaats’
- Lente-ontbijt
- Communicatie
- Varia
1. Koekjesverkoop:
-

Bankkaart moet nog geleverd worden. In de volgende ouderraadvergadering zal er
meegedeeld worden wat de opbrengst was. Tim zal dit voorbereiden.

2. Schoolfeest
-

-

De school denkt er aan om dit jaar een soort Vlaamse kermis te organiseren voor de
kinderen, zonder de ouders.
Om het gebeuren toch te kunnen delen met de ouders, wordt er voorgesteld om dit te
filmen. Zo kan de opname hetzij achteraf, hetzij live gevolgd worden door de
ouders/familie.
Er zullen dit jaar geen dansjes/toneeltjes voorbereid worden.

3. Schoolraad
-

Er is geen schoolraad meer geweest. Volgende vergadering: 8 maart.
Zijn er bepaalde mensen die kunnen aangesproken worden van de lokale
gemeenschap? Dit zijn mensen die geen directe band moeten hebben met de school
(bv. grootouders of enthousiaste buurtbewoners) maar zin hebben om de perceptie van
buitenstaanders over de school te delen. Het kunnen ook mensen zijn met een
pedagogische achtergrond. Men mag hiervoor zeker kandideren.
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-

Lore T informeert eens bij de scouts. Iedere info van buitenaf kan leerrijk zijn! Kristoff
is bestuurder in de vzw van de scouts dus hij zal eens de vraag stellen.

4. Pimp je speelplaast (Mathieu)
-

-

-

-

De betonelementen op de lagere school zijn geplaatst. De tuinaannemer is ook bezig
aan de parking: een deel is reeds aangevuld met teelaarde en schors en ze zijn bezig
met de plaatsing van de afsluiting.
De directie kijkt nog voor een glijbaan en trap aan de speelberg.
De speelberg zal vermoedelijk pas in september in gebruik kunnen genomen worden
aangezien alles nog moet ingezaaid worden. De directie communiceert dit aan de
kinderen.
Mathieu heeft foto’s van de stand van zaken: deze zullen op de facebook-pagina gezet
worden. De foto’s staan ook op de Drive van de ouderraad. Eventueel bekijken om
deze op de website te zetten.
Trachten om het masterplan van ‘Pimp Je Speelplaats’ op de Drive te zetten. Er zijn
hieraan al wel wat wijzigingen doorgevoerd t.o.v. het origineel plan.
Plek voor wereldoriëntatie buiten (proeven met klei, water, timmeren,…).
Kristoff bezorgt contactgegevens van een tuinaanlegger aan Didier m.b.t.
mogelijkheden voor inzaaien of aanleg gras.
Volgende fasen te bespreken met Wim:
o naast de sporthal komen een aantal bergruimtes voor losse elementen met
toegang voor de kinderen “loose parts”. Aan de andere kant zal dit uitgewerkt
worden als klimmuur. Er komt ook nog een waterpartij.
o Zone parking: Wim heeft hierover ideeën verzameld.

5. Lente-ontbijt (Pieter)
-

-

Vooral gewerkt rond communicatie en het visualiseren van het ontbijt:
o Folder voor inschrijvingen => bestelformulier omvat ook info over de opbrengst
en kan gerecupereerd worden om op de ontbijtpakketten te hangen.
o Poster voor reclame
o Flyer voor zoektocht naar sponsors
o Placemat op A3 met vermelding van de sponsors. De achterzijde zal een
tekening bevatten voor een kleurwedstrijd voor de kinderen.
o Op de placemat staat een QR-code met link naar een vragenlijst voor feedback.
Traditioneel ontbijtpakket voor kinderen en/of volwassenen. Dit kan opgehaald worden
op school of geleverd worden aan huis. Datum is vastgelegd op zondag 21 maart 2021.
We wachten nog op de prijzen en kunnen dan de folder finaliseren.
Vanaf volgende week de affiches al ophangen om deze actie in de aandacht te
brengen.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Voor de vakantie wordt de folder in de boekentas meegegeven, na de vakantie zal er
een herinneringsmail gestuurd worden. Mail sturen vanuit de ouderraad zodat de
reacties naar hier komen.
Voorbereidingen in het weekend van de actie: vrijdagmiddag 19/03 (pakketten
samenstellen) en zondagochtend 21/03 (verse zaken toevoegen). Hiervoor kunnen we
nog extra helpende handen gebruiken. Ook als er mensen interesse hebben om als
chauffeur de pakketten te brengen (met de auto).
Volgende mensen willen al helpen: Soetkin (vrijdag/zondag), Didier (zondag), Lyna
(vrijdag/optie zondag), Lore T (zondag/optie vrijdag), Inge (vrijdag), Bram
(zondag/optie vrijdag), Tim (zondag/optie vrijdag), Mathieu (zondag), Eline (zondag),
Tugba (vrijdag/zondag). Als er nog extra hulp nodig is, zal dit gemaild worden.
Ter info: er zit geen vlees in de pakketten dus kan ook voor vegetariërs.
Eventueel idee voor een leuke actie: neem een foto van jezelf bij het ontbijt en dan kan
je een prijs winnen als je hem doorstuurt.
Hoe introduceren we ons bij sponsors als ‘de ouderraad’? Bram is hiermee bezig.
Bram heeft bij Didier het document opgevraagd van de schoolfeesten van vorige jaren:
dit kan als inspiratie dienen voor het nieuwe sponsor-document.
Kan er een bedankje aangeleverd worden voor de sponsors na de actie? Eventueel
met foto’s van de inhoud van het pakket (digitaal) of iets dat kan afgegeven worden
aan de sponsors.
Zicht op voedselprijzen?
o Kathy informeert bij Metro: goede prijzen + wordt verkocht in grootverpakking.
o Je krijgt pas een kaart als je per jaar voor 10.000€ aankoopt. Maar we mogen
de kaart van iemand lenen.
o Sodexo kan niet meer sponsoren maar zal een mooie prijs maken.
o Prijs van de pakketten volgend jaar evalueren, nu gelijk houden (6€ en 8€).
o Nu meer inkomsten van gewone sponsors t.o.v. vorige keer.
Waar afhalen van de pakketten?
o Op de uitnodiging vermelden dat het Corona-proof kan opgehaald worden op
de kleuterschool. ‘Af te halen op de kleuterschool, langs beide ingangen. Graag
rekening houden met de mondmaskerplicht.’
Datum van indienen van het briefje?
o Kathy moet de bestelling van de koeken een week op voorhand doorgeven (12
maart).
o Briefjes binnenbrengen tegen maandag 8 maart.
o Reminder per e-mail sturen op 5 maart.
o Na ontvangst van de betaling nog een bevestiging sturen naar de mensen.
o Eventueel op vrijdag voor de ontbijtactie nog een reminder per e-mail
doorsturen dat het zondag mag afgehaald worden. Hierin kan ook de praktische
info voor het afhalen nog eens vermeld worden.
Wijziging planning: Volgende week de affiche uithangen en na de vakantie (22/02) het
briefje meegeven met de kinderen.
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Folder best voor de vakantie nog printen zodat de ouderraad het nog voor de vakantie
kan plooien. Dit kan ook gevraagd worden aan de leerkrachten.
Aankoop via Metro zou wel gemakkelijk zijn omdat we hier alles samen zouden kunnen
aankopen.
Volgende afspraak werkgroep: op 9 maart.
Bij bakkers informeren of we zondagskranten mogen meenemen op zondagochtend
om toe te voegen aan het pakket.

6. Werkgroep communicatie (Bram)
-

Eerst zijn de documenten voor het lente-ontbijt uitgewerkt met als doel deze te
gebruiken als model-documenten voor andere acties.
Er wordt aan gedacht om het logo van de ouderraad aan te passen: de tekst onder het
logo is niet goed leesbaar wegens te klein.

7. Varia
-

-

-

Vraag ontvangen: wat is het standpunt van de school m.b.t. mondmaskers bij de
leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar?
o Stem van de wetenschap is belangrijk, maar hier heerst nog twijfel.
o De school wacht af wat de stad Gent zal beslissen voor de ganse regio. Voor
mondmaskers is er momenteel nog geen duidelijke richtlijn en de school gaat
hier zelf niet over beslissen.
o De school anticipeert op mogelijke beslissingen. Als een kind positief getest
wordt, moeten dat kind en zijn contacten in quarantaine. Als de school bericht
krijgt dat een kind getest wordt op een mogelijke Covid-besmetting, dan gaat
de school zelf al kijken met wie dat kind in contact is gekomen.
o Doel: risico’s beperken en de school zo lang mogelijk open houden.
De zwemles mag voorlopig nog doorgaan. Maar misschien is het wel beter om, als de
kinderen op de bus gaan, toch een mondmasker te dragen. Dit wordt woensdag
besproken tijdens de pedagogische studiedag. De school heeft de zwemles ook nodig
om de sporthal te ontlasten (anders is die onvoldoende uren beschikbaar voor alle
klassen). Als de school in code rood gaat, wordt de afweging gemaakt om de
zwemlessen op te schorten. Dan is buitensport een alternatief, zo lang het weer het
toelaat.
Koepel van ouderraden: infotheek van modeldocumenten. Oproep van Bram of er een
paar mensen zijn die zich willen registreren. Registreren kan op
https://www.vcov.be/registreer/oudervereniging?ref=33713. Men moet zich dan
manueel nog koppelen aan de school via " Vrije Lagere School St.-Lieven Kolegem
- Eeklostraat 7 in Mariakerke" (ook als de kinderen op de kleuterschool zitten).
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TO DO
Wie
Tim
Kristoff/Lore T
Mathieu/directie
Directie
Directie
Werkgroep ontbijt
Werkgroep ontbijt

Wat
Nazicht opbrengst koekjesverkoop na
ontvangst bankkaart.
Informeren bij scouts voor interesse in
schoolraad.
Foto’s Pimp je speelplaats delen en
nadenken over volgende fasen.
Affiches ophangen en folders printen van
het lente-ontbijt. Na de vakantie de info in
de boekentas meegeven.
Informeren bij Metro voor prijzen.
Sponsors zoeken en logo’s opvragen +
informeren voor krantjes ‘De Zondag’
Volgende afspraak:

Volgende afspraak: nog te bepalen via e-mail

Wanneer

09/03/2021 (online)

