
Ouderraad maandag 29/11/2021 (via teams) 
Aanwezigheden 

Voor de ouderraad: Hanne, Isabel, Julie Decock, Brit, Kelly, Justine, Nele, Sarah, Severine, Sylvie,

   Virginie, Stijn 

Verontschuldigd: Tine, Mathieu, Brenda 

Voor de school:  Directeur Gregory, Juf Els, Meester Mathieu, Juf Troyka, Juf Annelies 

 

Verslag vorige vergadering 

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige vergaderingen. Het verslag werd 

goedgekeurd. 

 

Schoolnieuws 

Koekenverkoop 

Er werden 1548 dozen koeken en 217 dozen truffels verkocht. In totaal werden er dus 1765 dozen 

verkocht, wat een beetje minder is dan vorig jaar. Er wordt een afhaalmoment voorzien op vrijdag 

10/12/21. Tussen 15u en 16u30 zal er in de polyvalente zaal de mogelijkheid zijn om de dozen op te 

halen (er wordt een aparte in- en uitgang voorzien owv Coronamaatregelen). Het afhaalmoment is er 

voor de kleuters en ook voor de leerlingen van het lager die meer dan 5 dozen verkochten. Aan de 

leerlingen van het lager die 5 dozen of minder verkochten, zal gevraagd worden om op vrijdag een 

grote zak mee te nemen.  

Indien er dozen niet afgehaald worden, zullen deze aan het secretariaat bij Hilde gezet worden. 

Coronanieuws 

Er zijn reeds een aantal klassen met 2 besmettingen. 

bij de nieuwsbrief van november zal een brief zitten die werd opgesteld na overleg met de 

directeuren van de verschillende SB (Noord, Centrum en Zuid) en stad Harelbeke. In die brief worden 

er verschillende zaken (vrijblijvend) gevraagd aan de ouders: 

- er zal gevraagd worden aan de leerlingen van L1, L2, L3 en L4 om ook een mondmasker te dragen 

- indien mogelijk zo veel mogelijk thuis laten eten over de middag 

- kinderen zo weinig mogelijk in de opvang laten blijven 

- mondmaskers aan de schoolpoort voor de ouders (wegens geen afstand kunnen bewaren) 

Verder zijn er intern in de school ook al verdere afspraken gemaakt:  

- de lerarenkamer zal gesloten blijven tijdens de speeltijden (wel nog toegankelijk tijdens kindvrije 

uren) 

- de klassengroepen worden maximaal gescheiden en er zijn terug vaste plaatsen (wat co-teaching 

moeilijker maakt) 

- er is een zachte landing voor de kinderen, dit betekent dat de leerlingen rechtstreeks naar de klas 

moeten 

- er is een opsplitsing van de speeltijden met ook verschillende speelzones (bedankt aan juf Troyka 

om die moeilijke puzzel te maken) 

- de boterhameters blijven in de klas eten 



 

Activiteiten ouderraad + nieuwtjes 

Kinderfuif 

Aangezien we niet weten wat de Coronamaatregelen in januari zullen zijn, werd in overleg met de 

school beslist om de kinderfuif niet te laten doorgaan. De werkgroep bekijkt wel de mogelijkheid om 

kaasplanken te verkopen samen met eventueel wijn- en bierpakketten. Er wordt gevraagd aan 

directeur Gregory om dit mee op te nemen in de nieuwsbrief. 

Kerstbabbel 

Ook de kerstbabbel kan jammer genoeg niet doorgaan. Voor de peuters van de klassen van juf 

Lindsey en juf Annelies zal er per leerling een persoonlijk kaartje gemaakt worden met commentaar.  

Juf Ann (K1) voorziet voor elke kind een ‘rapportje’ met daarin de evolutie op meerdere domeinen. 

De andere kleuterklassen (K2K3) voorzien een digitaal moment samen met de ouders. 

Kijkvoormiddag 

De kijkvoormiddag, waar de peuters die starten na de kerstvakantie eens kunnen komen kijken in 

hun klasje, wordt ook geannuleerd wegens de gekende maatregelen. De juffen brengen de 

informatie tot bij de nieuwe peuters thuis. 

Bedankingsfeest 

Ook het bedankingsfeest kan niet doorgaan op 20/01/22.  

 

Varia 

Paaskoeken 

Wordt er nog een werkgroep opgestart om te kijken voor een eventuele verkoop van paaskoeken? 

Verwittiging door school na positieve test op Corona 

Een buurmeisje werd positief getest, maar toch kregen de ouders geen telefoon van school, maar 

wel van de ouders. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar worden normaal allemaal gezien als 

een laag risicocontact aangezien ze allen een mondmasker dragen. Daarom hoeft de school ook niet 

direct op te bellen. 

Duurtijd quarantaine? 

De quarantaine wordt altijd berekend op het “indexgeval”. Dit betekent dat als er 3 kinderen in een 

gezin zijn en de 3 kinderen testen, op een verschillend tijdstip, positief, de quarantaine opnieuw 

begint te lopen vanaf de laatste positieve test. 

Mondmaskers 

Naar aanleiding van de vraag van de directeuren om mondmaskers aan te doen vanaf leerjaar 1 komt 

de vraag of dit ook voor buiten is. De vraag is er enkel om binnen een mondmasker aan te doen. 

Grootouderfeest 



Tijdens het grootouderfeest was er enkel fruitsap of cava te verkrijgen. Er is wel een kraantje, zelfs 

met spuitwater, ter beschikking aan het bureau van Hilde, maar misschien moet er volgend jaar meer 

aandacht aan gegeven worden. 

Volgende bijeenkomst 

De volgende ouderraad gaat door op donderdag 20/01/22. De uitnodiging hiervoor volgt nog. 

 


