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1. Verwelkoming en goedkeuring vorig verslag
vorig verslag werd aanvaard (in licht gecorrigeerde versie).

2. Financiën ouderraad
-stand van de rekening
-Met Trooper: al behoorlijk wat opgehaald

3. Mededelingen van de school
1. Corona - huidige situatie
-5 leerkrachten thuis en geen enkele klas gesloten;
-in 4 klassen 3 meldingen, dus het is heel spannend;
-veel van de zorg gaat naar bij te werken kinderen, of op te volgen kinderen in
quarantaine;
-leerkracht in lager onderwijs blijft zelf beslissen over wat haalbaar is om te doen voor
de kinderen in quarantaine;
-leerkrachten doen hun uiterste best om alles zo goed mogelijk op te volgen;
-in de kleuterschool weten we nog niet hoe het zal zijn als er een klas in quarantaine
zal moeten;
-mondmaskers zijn verplicht en worden goed gebruikt, de CO2 meters werken top;
2. Verbouwingen - stand van zake
-nr 6: zal niet af zijn met de paasvakantie (tuinmuren zijn instabiel en ook de gevels
zijn instabiel) - nieuwe timing: herfstvakantie volgend schooljaar.
-speelplaats: timing (juni fase 1 - herfstvakantie volgend jaar klaar - onder voorbehoud)
3. Werkgroep milieu - actiepunten
-door corona ligt er veel stil, maar deze werkgroep werkt wel;
-toch nog bewust proberen maken van ‘licht uit’, ‘afval sorteren’, enz…
-grijpers aangekocht om vuilnis op te rapen (via “mooimakers”);
-ook opnieuw meer aandacht voor fruit & gezondheid op school (zie volgende punt);
4. Schoolfruit start 31/1
-start volgende week (in de lagere school);
-niet in de kleuterschool: nog iedereen op zijn eigen manier en ze eten dat samen,
hierbij zorgt de leerkracht dat iedereen fruit krijgt;
-sponsering door ouders is heel hartverwarmend;
-er zal altijd fruit zijn voor iedereen;
-financieel: zou normaal gezien wel lukken, wordt op tijd geëvalueerd;
-droom van Esther: soep voor iedereen
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5. Onderzoeksproject KUL luchtreiniging klaslokalen
-project van KULeuven;
-Sancta Maria is geselecteerd om hierin mee te stappen (zal in de pers komen);
-luchtreinigers worden geplaatst om uit te testen;
-de school zal op tijd aankondigen in welke klassen dit zal geplaatst worden;
6. Aankoop 12 schoolfietsen via Dr Mobi
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/mobiliteitsprojecten-op-school
-soms hebben leerlingen geen fiets bij een fietsuitstap;
-Er zijn subsidies om 12 fietsen aan te kopen.
7. Afname WellBe personeel
-net zoals het tevredenheidsenquete van ouders; ook voor personeel (via KOV)
-positief:
1. leerlingen waarderen mij/luisteren (was 7-8 jaar geleden helemaal rood,
maar er is heel stevig aan gewerkt met vele acties)
2. ik kan bij een collega terecht
-negatief:
1. infrastructuur, te weinig ruimte
2. stress rond online beschikbaar zijn (verwachtingen worden verder
uitgewerkt in mei - huidig voorstel: binnen 3 dagen directie/ouders
antwoorden - dringend is bellen of op school aanspreken), wat met
leerlingen?
-Wordt in mei verder uitgewerkt;
8. Tevredenheidsonderzoek ouders
-niet alleen online, maar ook op de speelplaats ingevuld, met dank aan Liesbeth;
-nog geen resultaten, nog geen hoeveelheden, wordt vervolgd.

4. Toelichting uit de Schoolraad
-geen nieuws

5. Verdere Jaarplanning
WERKGROEPEN
- Tweedehandsbeurs: Isabelle, Wietse(App), Anna, Lieve
- Nieuwjaarsdrink: Peter Geldhof
- Schoolfeest: Peter Geldhof
- kinderdisco: Peter Geldhof, Els
- picknick: Peter Geldhof, Els
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-

Ondersteuning: Liesbeth, Ben,
Wafelverkoop: Els,

●

xxxxx 2022: nieuwjaar lente drink voor alle ouders (datum nog te bepalen)
○ combinatie met filmavond:

●

dinsdag 15 maart: oudercontact → oudercafe (?)
-als het mag, doen we dat, als het niet mag, niet natuurlijk

●

vrijdag 18 maart (15u45 - 18u00) & zaterdag 19 maart (9u30 - 13u00)
tweedehandsbeurs
i.

●

aanpak volgende lentebeurs in werkgroep ‘tweedehandsbeurs’
1. nieuwe huisstijl/flyer (Diewer) - tegen 1 februari
2. facebook evenement aanmaken (Diewer);
3. automatiseren applicatie + frisser;
a. zal niet voor deze editie zijn, Wietse wil voor volgend
schooljaar bekijken;
4. deelnemers beter bijhouden en breder betrekken;
5. infrastructuur updaten;
6. organisatie updaten;
7. zowel vrijdag als zaterdag verkopen - dan moeten we wel vrijdag
overdag of donderdag avond klaarzetten (maar niet het
speelgoed in de eetzaal - dat kan op vrijdag namiddag)
8. een maximum aantal producten bepalen?

zaterdag 30 april: schoolfeest (optreden kleuters): brainstorm is nog bezig

6. Inhoudelijk Thema: verkeersveiligheid
A. Voorstel visietekst ouderraad
De ouderraad is zeer bezorgd over de veiligheid van onze kinderen aan de
schoolpoort.
Er moet dringend iets veranderen. We willen niet lijdzaam afwachten tot er een ernstig
ongeluk gebeurt.
De ouderraad stelt vast dat het bij het begin en het einde van de school
ONMOGELIJK is om met een auto veilig door de straat te rijden. Zelfs wie
stapvoets rijdt, super traag, enz… is een gevaar voor heel veel kinderen en ouders. De
straat is niet aangepast, is te smal en er zijn te veel zwakke weggebruikers tegelijk.
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De ouderraad dringt aan op een volwaardige schoolstraat. Dat betekent dat
gemotoriseerd verkeer beperkt wordt rond het begin en het einde van de school om de
veiligheid van iedereen te waarborgen.

STANDPUNT VAN DE SCHOOL:
-acties staan we achter, maar stijl moet verbindend zijn;

B. Voorstel strijdplan ouderraad
1. draagvlak creëren en antwoord bieden aan bezorgdheden van ouders die wel
met de auto moeten komen door een een positief verhaal te creëren;
a. onze visie communiceren bij ouders, met mogelijkheid tot
input/vragen/
b. antwoorden bieden op (mobiliteits) bekommernissen van ouders
c. buurt inlichten, met verheldering over hun mobiliteit (doorgang door
bewoners steeds gewaarborgd)
d. actie-bereide ouders zoeken en verenigen
e. engagement-bereide ouders zoeken en verenigen (beurtrol om straat af
te zetten, om….)
2.

(samen met 1?) een proefproject aanvragen (enkele weken proefdraaien om
te kunnen evalueren) met nadarhekken en uitgebreide communicatie.
a. mogelijke bezwaren oplijsten en anticiperen (bvb. mobiliteit bewoners,
parking KULeuven, doorgang hulpdiensten)
b. actief pushen via stadsdiensten (Tom?)
c. buurt goed informeren (doorgang gegarandeerd, enz…)

3. (na 1&2 ? ) volgehouden en doorgedreven actie voeren om politieke beslissing
te forceren.
a. affiches met wervende slogans bedenken
b. (geanonimiseerde) ‘wall of shame” van gevaarlijke verkeerssituaties
(foto’s) maken (digitaal en/of in het echt)
c. silhouetten tekenen op de straat en hier foto’s van nemen
C. Praktische uitwerking:
Concrete uren:
-8u20 - 8u50
-15u25 - 15u55
-woe middag: 11u55-12u25
Tomas neemt initiatief voor verdere stappen (communicatie uitwerken en
rondmailen, andere initiatieven voorstellen - wordt vervolgd….)
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-Leerlingenraad
-horen bij de leerlingenraad, of dit bij hen ook leeft (via Juf Leen en Juf Karen):
“wat is je ideale schoolstraat?”
(inspiratie op website hoe een schoolstraat maken: https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/)

7. Varia
-Juf Catherine is in blijde verwachting, joepie!!!

8. Laatste Rondje
-
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