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Jule Verelst

De vergadering samengevat:
Nieuws uit de school: de school is terug open sinds de corona-uitbraak. Als er nog
vragen/bedenkingen zijn over de verloop van de sluiting kan er eventueel nog een extra digitale
corona-samenkomst georganiseerd worden. De school heeft deelgenomen aan een digitale versie
van School in Zicht. Dirk toonde ook de presentatie over de CO2 meters die sinds januari in de
klaslokalen hangen.
Nieuws uit Ferm Kinderopvang: tijdens de middagtoezicht worden de kleuters en kinderen uit de
lagere school nu gescheiden gehouden.
We evalueren activiteiten: het uitdelen van de afvalkalenders is vlot verlopen en de opbrengst was
328,65 €. De volgende activiteit is ‘Werken in de natuur - deel II’.
We krijgen feedback uit de werkgroepen: de klasouders zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers.
Verkeer en veiligheid is bezig met de feedback uit de vorige ouderraad.
Thema avond: gezonde en sportieve school. Wij luisteren naar David en Dittger die over Vitamine
B4 en de zwemles op school vertellen en brainstormen samen over toekomstige activiteiten.

De vergadering bestaat uit twee delen:
1. De eigenlijke vergadering van de ouderraad.
2. Open discussie: Gezonde en sportieve school
Er sluiten drie extra ouders aan om de open discussie in deel twee te volgen. Voor de volgende
ouderraad gaan wij de uitnodiging vroeger uitsturen om meer ouders de kans te geven om deel te
nemen.

1. Echo's uit de school en kinderopvang
1.1.

School

Toelichting door Dirk Letens over de verloop van de sluiting n.a.v. de corona uitbraak op school. 10
stalen zijn opgestuurd voor verdere analyse om de oorsprong van de snelle verspreiding te
onderzoeken. Als er interesse in een digitale Corona-samenkomst bestaat om samen met Dirk
vragen, bedenkingen of tips te delen kan dit nog georganiseerd worden. Er wordt nog een oproep
gedaan via de klasouders.
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De school heeft terug deelgenomen aan School in Zicht. Op de twee infosessie-avonden waren er
23 gezinnen aanwezig om de presentatie van Dirk te volgen. Nadia en Carmen gaven ook een inkijk
in de ouderwerking van de school. De 360° film die tijdens de School in Zicht-sessies getoond
werd, gaat ook nog via Facebook gedeeld worden. Voor het geboortejaar 2019 zijn er 22 plaatsen.
Dirk deelt ook een presentatie over de CO2-meters die in de klaslokalen gemonteerd zijn. Er zijn
bepaalde klaslokalen die tijdens de dag de aanbevolen CO2-waarden overschrijden. Om de
waarden niet te laten pieken moet er meer dan één raam opengezet worden per klas. De CO2
meters zijn al vóór de corona-uitbraak geplaatst om de luchtkwaliteit in de klaslokalen te kunnen
bepalen.

1.2.

Ferm Kinderopvang

Tijdens de middagtoezicht gaan de kinderen uit de kleuter- en lagere school nu apart gehouden
worden om het mengen van de bubbels te beperken. De kinderen uit de lagere school mogen in
het park tussen verschillende activiteiten kiezen. De kinderen uit de kleuterschool hebben de
turnzaal ter hun beschikking.
In de voorbije weken was het spelen in het park een probleem omdat de schommel en
balanceerbalken onder water stonden en niet elke leerling geschikte kleding aan had. Er was door
iemand een lint rond het speeltuingedeelte gespannen (niet door de school of kinderopvang).
-> Isabelle gaat bij de stad Mechelen horen wat de bedoeling is voor de speeltuin als de wadi vol
water staat. Hebben zij het lint gespannen?
-> Hanne en David zoeken een oplossing voor tijdens de speeltijd.

2. Activiteiten
2.1.

Uitdelen afvalkalenders

De afvalkalenders werden dit jaar door vrijwilligers in hun eigen bubbel uitgedeelt. Het uitdelen is
heel vlot verlopen en deze manier van uitdelen gaat misschien ook voor komende jaren een optie
zijn. De opbrengst van deze activiteit was 328,65 € (minder dan in de voorbije jaren).

2.2.

Voorbereiding activiteit ‘werken in het groen’

Deel twee van Werken in het groen is gepland voor 27 of 28 maart. Leerkrachten zijn ook welkom
om deel te nemen! Of leerlingen samen met hun ouders mogen meehelpen gaat van de
maatregelen afhangen. Dit gaat nog met Natuurpunt gesproken worden. Vragen over deze
activiteit: neem contact op met Karolien.
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3. Meldingen uit de werkgroepen
3.1.

Klasouders

De eerste infosessie van deze nieuwe werkgroep is een feit! Er zijn nog enkele klassen zonder
klasouder. Een overzicht van alle klassen die nog een vrijwilliger zoeken gaat door Carmen
uitgestuurd worden. Speciale oproep aan alle papa's: klasouder woprden is niet enkel voor de
mama‘s. De volgende infosessie is op 16/02/2021.

3.2.

Verkeer en veiligheid

De werkgroep heeft de feedback van de voorbije ouderraad verzameld en gaat er nu mee verder.
Een nieuwe aandachtspunt is het strookje gras aan de poort van het park. Dit wordt vaak gebruikt
om bakfietsen te parkeren tijdens het brengen en afhalen van de leerlingen uit de kleuterschool.
Maar de laatste tijd is dat stuk vaak geblokkeerd door niet wettig geparkeerde auto’s.
-> Dirk zal dit melden. De stad gaat ook meer markeringen en signalisatie rond de schoolstraat
voorzien.

4. THEMA – gezonde en sportieve school
David geeft een presentatie over de geschiedenis en de werkdoelen van Vitamine B4 voor
Nekkerspoel (zie bijlage 1). Wij doen een denkoefening: sta recht gedurende één minuut en denk
na wanneer en aan wie je de laatste keer over Vitamine B4 gesproken hebt.
Dittger geeft een uitleg omtrent de problemen (transport van en naar het zwembad, groepen te
groot, verdeling zwembeurten per leeftijdsgroep) en mogelijke oplossingen (kleinere groepen, per
groep in een korte periode veel gaan zwemmen = vooruitgang, watergewenning voor kleuters,...)
voor een aangename zwemles voor leerkracht en leerling. (zie bijlage 3)
Via het platform padlet mag iedereen gedurende 4 minuten onder deze rubrieken zijn feedback
geven: (samenvatting in bijlage 2)
§ Ideeën
§ Lesgevers samenwerking
§ Handje helpen
§ Deel van de werking op je nemen
§ bedenkingen
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In groepen van vier bespreken wij gedurende 10 minuten verdere mogelijkheden. De feedback uit
de groepen omvat:
§ ouder/kind sporten als nieuwe activiteit
§ hoe zoek je best naar helpers? (ouders met een talent, stagiaire, etc.)
§ sporten voor een goede doel (kom op tegen kanker)
§ er is interesse in extra activiteiten voor kleuters
§ meer gebruik maken van het Caputsteenpark om buiten te sporten
§ samenwerking tussen Vitamine B4 en Ferm
De volgende ouderraad gaan we hiermee verder.

Volgende vergadering: dinsdag 16 maart 2021 om 20:00
Thema: kansenbevordering en diversiteit
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Verslag ouderraad 20210211 nr 5
GEMAAKTE AFSPRAAK

VERANTWOORDELIJKE

DEADLINE

UITGEVOERD

Uitnodiging voor OR vroeger
versturen

Ouderwerking

Vóór 16/03

Uitnodiging voor digitale corona
bijeenkomst

Dirk Letens

ja

360° film op Facebook delen

Dirk Letens

neen

Reden voor afzetting van
wadi/speeltuin tijdens regen
periode

Isabelle
Neyskens

Oplossing tijdens speeltijd als
wadi onder water staat

Hanne en
David

Uitsturen lijst met klasouders

Carmen

Uitnodiging voor OR vroeger
versturen

Ouderwerking

ja
Vóór 16/03

Data
§
§

Dinsdag 16/02/2021, informatiesessie klasouders
Zaterdag 27/03/2021 van 14:00 tot 17:00, werken in de natuur

Bijlagen
§
§
§

20210118 VitamineB4 ouderraad
20210211 padlet VitamineB4 ouderraad
20210211 nadenken over zwemmen
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