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Vergadering 1 Ouderraad 24/09/2020 
1 Aanwezigheden/verontschuldigden optekenen 

Aanwezig: Nele P, Fleur, Eva, Thomas, Nele L., Corine, Deborah, Stefanie, Delphine, Stefanie, 
Melissa, Natalie, juf Ilse, Veronique (directie), Anneleen 

Verontschuldigd: Kathleen, Dominique, Frauke, Barbara, juf Mieke 

2 Nieuws vanuit de OR  
Eline stopt met ouderraad en wordt Doe-ouder.  

Els stopt met de Nieuwsbrief, Nele P. neemt dit over (Els nog steeds back-up). 

Pieter stopt met de website, Eva neemt dit over.  

Rebecca verlaat de ouderraad, dus nog iemand gezocht voor verslag vergadering op te maken: 
Barbara en Anneleen.  

Chris stopt. Welkom Eva en Stephanie 

3 Kastoestand – Dominique 
Er wordt een budget van 2x € 3000 voorzien voor de inrichting van speelplaats (€ 3000 voor kleuter, 
€ 3000 voor lager). 

Er zal nog ongeveer € 3000 over blijven, de bijdrage moet nog gestort worden (€ 2,5 per kind). 

4 Agendapunten 
 

4.1 Kleuterspeelplaats 2.0 (WG Speelplaats-Leerkrachten) 
Veel veranderingen op kleuterspeelplaats: apenparcour, voetbalveld, verkeersborden, speeltuigen op 
grasvelden 
Er is al een digitaal persbericht verschenen, maar directie kijkt nog om het ook in de krant te laten 
verschijnen. 

Ook op speelplaats Lager zijn er wat zaken bijgekomen: rubberboord tussen speeltuin en voetbalveld, 
nieuwe houtsnippers aan speeltuin, caravan (als stille ruimte, wordt nog opgesmukt door CreaLief), 2 
nieuwe picknickbanken, pingpongtafel. 
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4.2 SVZ typlessen 
Er is een bericht verschenen in de Nieuwsbrief van de OR, daarna nog 5 extra lln die zich ingeschreven 
hebben. Het is ook verschenen in Nieuwsbrief van school – oktober. 

Collega van Driesprong heeft Nele L. gecontacteerd om terug samen in te schrijven (cfr. TypTopia), zij 
zijn nu ook gestart met PicaTypen. 

De meningen over TypTopia en Picatypen zijn verdeeld. Maar we zouden toch voor Picatypen 
opteren, aangezien dit goedkoper is (jaarlijks abonnement via OR, geen extra inschrijvingsgeld voor 
lln. 
Indien nog veel geïnteresseerden zijn of voor kinderen die hun traject nog niet afgewerkt hebben 
tegen maart, kunnen we het abonnement verlengen vanaf maart (€ 225 zonder coach - € 425 met 
coach). 

  

4.3 Activiteiten en data schooljaar (corona -proof?) 
4.3.1 WG Koekenverkoop 

Gaat door laatste week van oktober (net voor Herfstvakantie). 
Alles zal online gebeuren (inschrijven en betalingen), uitnodiging voor bestellingen zijn 
ondertussen al verstuurd. 
Data: 
- 14/10: afsluiten bestellingen 
- 27/10: Melissa haalt koeken op 
- 27/10: afhalen koeken – vanaf 19h00 
- 28/10: overige koeken worden via de lln in de klassen verdeeld 
 

4.3.2 WG Buitengloed 
Buitengloed zoals voorbije jaren zal niet mogelijk zijn. Het wordt sowieso uitgesteld tot voorjaar 
(nu te veel acties op elkaar, koekenverkoop wat later, Klaaskoekenverkoop) 
Mogelijke opties: 
- Afhaal 
- Sneukel-winterwandeling 
 

4.3.3 WG Spelletjesnamiddag 
Spelletjesnamiddag zoals voorbije jaren zal niet mogelijk zijn. 
Optie is om spelletjes uit te lenen tijdens de Kerstvakantie (nog na te vragen bij Speelvogel). Dan 
zou er ook gewerkt worden met een waarborg. Nog uit te pluizen hoe alles veilig en vlot kan 
verlopen. 
Er zouden geen kosten aan verbonden zijn, ook geen opbrengsten, maar wel véél plezier voor de 
gezinnen! 
 

4.3.4 WG Voorleesdag 
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Indien code geel, zou de Voorleesdag wel kunnen doorgaan. Dan wel max. 1 persoon per klas die 
komt voorlezen (voorbije jaren dikwijls meerdere lezers in de klassen, zeker bij de kleuters). 
 

4.3.5 WG Moederdagactie 
Vorig jaar al besproken dat dit een “cadeautje” ging zijn voor de mama’s. 
Wordt nog verder besproken. 
 

4.3.6 WG Receptie 1ste Communie 
Communie – oktober: er wordt een attentie voor de lln voorzien door leerkrachten. Ouderraad 
sponsort. 
Communie – april: nog af te wachten 
 

4.3.7 WG Vaderdagactie 
Dit zou mogelijk moeten zijn. 
 

4.3.8 WG Teambuilding 
WG is aan het brainstormen om een Corona-proof activiteit te voorzien.  
Niet enkel “amusement”, maar zeker ook elkaar beter leren kennen. 
 

4.4 Werkgroepen samenstellen 
Zie tabelletje onderaan 

4.5 Mobiliteit rond de school 
“Staat van de straat” (zoals Thomas het zo mooi verwoordde) 

RUP – Oostkouter  
In naam van de OR is er een verweerschrift ingediend tegen het RUP – Oostkouter. Thomas heeft zich 
gebaseerd op de template van Groen-Rood, maar enkele zaken aangepast: 
- verwijzing naar ovonde is er uit gelaten (voorstel van Groen-Rood, wij willen met OR geen politieke 
kleur aannemen) 
- vraag naar overleg tussen omwonenden, school en gemeentebestuur 

Directie heeft nog geen verweerschrift ingediend. Ondanks dat de termijn verstreken is, plant ze dit wel 
nog te doen. Dit lijkt ons een goede zaak om ook de ongerustheid van de school nog mee te delen. 
De school werd ook niet persoonlijk op de hoogte gebracht van de plannen (was dit enkel te weten 
gekomen via de brief van Groen-Rood). 

Schoolstraat 
Situatie in de dichte nabijheid van de school (parking, Oostkouterlaan) is veiliger, maar er worden 
gevaarlijke situaties gecreëerd op andere plaatsen (Kerkplein, Carrefour). Dit moet herbekeken 
worden. 
Ook hierover werd de school niet op voorhand ingelicht. 
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De uren zijn gewijzigd. De straat zal nu afgesloten worden vanaf 15 min voor tot 15 min na het 
belteken. 

4.6 Verkiezingen ouderraad? 
OR blijft zoals voorheen: 

- Contactpersoon, pr: Nele P. 
- Vergaderingen: Fleur 
- Secretaris: Barbara (Anneleen als back-up) 
- Penningmeester: Dominique 
- Afgevaardigden voor Schoolraad: Fleur en Kathleen 

 

4.7. Website - nieuwe mailadressen 
Eva zal nieuwe website aanmaken, met nieuw framewerk (Jenga?). 

Eva had opgemerkt dat de administratief en technisch eigenaar van de domeinnaam dezelfde persoon 
waren (ongekend iemand). Dit zal veranderd worden, school wordt administratief eigenaar, Eva wordt 
technisch eigenaar. 

 

Data  volgende vergadering: 12/11/2020 en 12/01/2021, telkens 20h00 

5 Infopunt ouders 
- Scholenveldloop gaat niet door 
- Voor kleuters is het momenteel moeilijk om hun fiets weg te zetten/ te halen doordat 

ouders niet op de speelplaats mogen. 
� Voorlopig wordt er een fietsenrek geplaatst aan de lindeboom 
� Op termijn zal er een poortje komen aan de graskant zodat de kleuters langs daar hun 

fiets in het fietsenrek kunnen plaatsen. Een offerte voor de poort is aangevraagd. 
- Lln zijn heel enthousiast over de samenwerking met lln van 6de middelbaar. 

6 Infopunt school 
- Eerste Communie – oktober 

Enkel ouders, broers en zussen worden toegelaten in de kerk.  
Er waren verschillende ouders die vroegen of het mogelijk was om via live streaming te 
volgen. In eerste instantie werd er een negatief antwoord op geformuleerd (internet niet 
zwaar genoeg, kostprijs). Maar dit zou nu toch aangeboden worden, volledig kosteloos. 
Het wordt via YouTube uitgezonden en is enkel te bekijken met een code (dus beveiligd!). 
 

- Ervaringen met website 
Een grote verbetering met vorige website, mooi overzicht, alles is makkelijk terug te vinden 
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De beschikbare documenten misschien wat “ordenen” (nu wat rommelig op de website 
geplaatst) 
De website is niet device-vriendelijk (pc vs tablet, smartphone) 
Het zou mogelijk moeten zijn om sneller aan bepaalde zaken te komen, met minder klikken. 
 

- Documenten online 
Positief onthaald door de ouders 
 

- Lunch koel bewaren 
Er wordt gekeken voor een grote koelkast zodat boxen met brooddozen in de koelkast 
kunnen geplaatst worden. 
 

- Fotozoektocht 
De school wilt de OR nog eens bedanken voor het initiatief voor de Fotozoektocht. Dit was 
een heel groot succes! Niet enkel bij de kinderen, maar ook bij ouders en sympathisanten. 
Goodiebags voor ongeveer 30 deelnemers werden uigedeeld. 
 

- Pedagogische studiedagen leerkrachten 
De leerkrachten van het lager werken dit jaar rond “feedback”. 
De leerkrachten van kleuter werken rond “bodymap”. 
In januari is er een studiedag rond Godsdienst. 
 

- Kunstacademie 
Dit jaar laat Elisatbeth Fraeyman (KADE) de lln van L4, L5 en L6 kennis maken met kunst. In 
L4 werken ze rond zang, in L5 rond ritme en bodypercussie. L6 gaat muziekinstrumenten 
ontwerpen, deze zullen dan gemaakt worden door lln van VTI Deinze. 

7 Varia 
- 1ste schooldag 

Deze verliep niet Corona-proof. Er was nogal wat opstopping aan de schoolpoort. Vele 
ouders bleven staan. Dit is nu grotendeels opgelost omdat de meeste kinderen verspreid 
gebracht worden. 
Ook wordt er nu meer gebruikt gemaakt van de poort aan Palaestra. 
 

- Brieltuin 
Kinderen die langer dan 18h00 in de opvang blijven, dienen naar Brieltuin Centrum te gaan 
(opvang tot 19h00). Deze kinderen worden met een busje naar daar gebracht. Zij worden 
opgehaald kort na schooltijd. 
 

- Corona 
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Er werd een mail verstuurd ivm een vermoedelijke besmetting. Er was wat ongerustheid bij 
de ouders omdat er geen specifieke maatregelen kwamen. De mail was ook heel algemeen 
gericht, een klas werd niet gespecifieerd. 
� De richtlijnen van het CLB werden gevolgd.  
� Er wordt enkel een bericht verstuur indien iemand van het gezin positief getest is. 
� De mail zal heel specifiek gericht worden naar een klas. 
 

- Controle schoolpoort 
Een lln uit L1 is samen met lln uit L6 van school gegaan om zwemgerief te halen. Dit kan 
uiteraard niet. Lln van L6 werden aangesproken. 
 

8 Ter info:  
8.1 Emailadressen 
leden@ouderraadshp.be 

doeouder@ouderraadshp.be 

info@ouderraadshp.be (Nele P.) 
redactieshp@ouderraadshp.be (Els en Nele P.) 
 
 

8.2 Samenstelling werkgroepen 
 
Nog aan te vullen 

werkgroepen Data Info #pers wie? 
Info avond  DIGITAAL 

GAAT NIET 
DOOR, 
INFOBROCHURE 

2 Dominique (digitaal info 
doorgestuurd om bij documentatie 
school te voegen!) 

Dag van de leerkracht  Merci-
chocolaatjes 

2 Dominique, Fleur 

Koekenverkoop   3 Nele L, Melissa, Eva 
Buitengloed    5 Anneleen, Natalie, Barbara, 

Kathleen, Deborah 
Spelletjesnamiddag    5 Fleur, Katrien V, Gunther H, Eline  

Jeugdboekenmaand/ 
voorleesdag 

  3 Anneleen, Fleur, Stefanie 

Klusjesdag      

moederdagactie     3 Kathleen, Anneleen, Stefanie 
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Receptie eerste 
communie 

10/10/20
20 

GAAT NIET 
DOOR ! 

10 Nele P + helpers 

vaderdagactie 
ontbijtactie 

   5 Natalie, Barbara, Nele L, Corine 

Nieuwsbrief    Nele P. (Els) 
Website   3 Eva, Corine, Barbara? 
Speelplaats    2 Kathleen, Fleur 
Teambuilding    4 Thomas, Corine, Eva, Delphine 
Verkeer   2 Thomas, Stefanie 
Typlessen   1 Nele L 

 

 

 

 


