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Aanwezig

Verontschuldigd

Ouderraad Annelies Mommen, Jos Mariën, Marc Goderis, Marc Neuckens,
Sylvie Benmiridja, Caroline Caluwaerts, Carmen Hesters, Sylvie
Neuts, Pascal Depaepe, Christophe Johanns, Evelen Cautaert,
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Raymaekers, Geert Joris, David Nassen, Nadia Azerkan
(Enkel item 1 : Amal Belmaria, Farid Bouazza, Evi Walschaerts,
Loubna Bougrine)
School

Dirk Letens

Ferm

(Enkel item 1: Lies Van Wemmel)

Ouderraad Karen Breugelmans, Rein Heuts, Hanne Vandenbosch, Pieter
Deleu, Lippa Hermans
School

Kristin Van de Keckhove

Ferm

/

Verslag

Carmen Hesters

De vergadering samengevat:
Algemene toelichting over de verschillende COVID-maatregelen.
We zijn op zoek naar een voorzitter(sduo) om de ouderwerking op te volgen en te coördineren.
We bekijken welke ouderactiviteiten we kunnen laten doorgaan.
We werken een systeem uit van klasouders, om de cohesie en communicatie tussen de ouders van
verschillende klassen te faciliteren.
Caroline neemt het initiatief om te werken in de natuur, Geert en Marc organiseren de wafelverkoop.
Carmen maakt een overzicht van mogelijke activiteiten volgens de COVID-kleurencodes.

De vergadering bestaat uit twee delen:
§ Informatie over de richtlijnen en maatregelen i.f.v. COViD-19 voor een brede groep ouders.
§ De eigenlijke vergadering van de ouderraad.
1.

COVID-19

Toelichting door Dirk Letens (school) en Lies Van Wemmel (Ferm) omtrent de verschillende
maatregelen en afspraken wat COVID-19 betreft.
Beide organisaties geven aan dat de reglementering de werking en communicatie bemoeilijkt en
verontschuldigen zich voor de verwarring.
Afspraak:
De school maakt een samenvattende nota (A4) met de belangrijkste afspraken. Er wordt eveneens
onderzocht of ook op de webiste deze informatie in een aparte rubriek gedeeld kan worden.
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2. Nieuwe voorzitter
§

§
§
§

Een voorzitter (of duo of trio) is aangewezen om de coördinatie van de ouderwerking op zich
te nemen.
Deze heeft vooral als taak de jaarplanning op te volgen en de verschillende taak- en
werkgroepen op te volgen. Vanuit die groepen worden initiatieven uitgewerkt.
De verslaggeving kan even goed worden opgenomen door een secretaris of volgens beurtrol.
Caroline stopt vanaf schooljaar 2020-2021 – Carmen wil verder ondersteunen, maar zeker niet
alleen en niet als trekker.
Oproep tijdens Corona op het einde van vorig schooljaar is niet meer gelukt.
Eveline heeft interesse, van anderen weten we het niet.

To do: Dirk doet een nieuwe, algemene oproep doen via de kanalen van de school.

3. Ouderwerking
Hoe werken we verder aan een stevig en breed netwerk van de verschillende groepen ouders om
de betrokkenheid met de school te behouden, zelfs vanop afstand en zeker en vast binnen de
Coronacontext?
§ De grote activiteiten waarbij we veel mensen willen samen brengen, kunnen moeilijk doorgaan,
zelfs tijdens de gele fase.
§ De Whatsapp groep ‘helpende handen’ is al een bredere groep dan enkel de vaste kern aan
deelnemers aan de maandelijkse ouderraad. We blijven zoeken naar meer helpende handen.
Uiteraard vrijblijvend, iedereen zet zich in op momenten dat het past en voor activiteiten waarin
men zich nuttig wil of kan maken.
§ Correcte communicatie rond alle COVID-19 maatregelen en een goede verspreiding naar alle
ouders is belangrijk. We moeten wel waken over het risico dat er gespeculeerd en
gedebatteerd wordt in de verschillende groepen los van de officiële informatie vanuit de school.
Hoe kunnen de netwerken van ouders daarbij ondersteunen zodat de brieven van de school en
de Questi-berichten hun weg vinden naar iedereen? Hoe kunnen we de school helpen bij de
communicatie zodat het minder arbeidsintensief wordt voor hen?
§ Hoe kunnen we helpen om ouders te stimuleren om zichzelf in kleine groepjes te organiseren
om voor- en naschoolse kinderopvang in onverwachte situaties te organiseren, als Ferm en de
school niet kunnen ondersteunen?
§ Kortom: we gaan moeten inzetten op kleinere activiteiten en op het samen brengen van kleinere
groepjes van ouders
Voorstel: opzetten van een systeem van klasouders per klas als ‘voelspriet’ en tussenschakel tussen
de ouderraad en de school om in te schatten wat er leeft aan vragen, met een duidelijke rolinvulling.
To do: Carmen start een werkgroep op om dat idee uit te werken. Er zijn een aantal geïnteresseerden om mee na te denken.
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4. Activiteiten en jaarplanning
§

§
§

Activiteiten op korte termijn die kunnen doorgaan:
o Werken in de natuur – 17/10/20: Caroline verstuurt een oproep via whatsapp
‘helpende handen’, via de mail met deelnemers aan de ouderraad en via Facebook
(geen briefjes)
o Wafelverkoop – voor de herstvakantie: Mark N en Geert organiseren en
communiceren
We bekijken per jaarlijkse/maandelijkse/wekelijkse activiteit van de ouders wat er kan in de
verschillende kleurenfases en we organiseren ons daarvoor. Carmen maakte reeds een eerste
oplijsting en bezorgt die aan iedereen. We bekijken die volgende ouderraad.
Welke werkgroepen zijn en blijven actief? Toelichting volgende ouderraad door de trekkers.

5. Varia
Geen variapunten besproken.

Volgende vergadering: dinsdag 13/10/2020 om 20:00
Op voorhand inschrijven is verplicht!
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