
VERSLAG OC 20 MEI 2021

1. Voorstellingsronde

2. Werkgroep mobiliteit

De werkgroep mobiliteit is tevreden met de resultaten van de verschillende trajecten die van start

gegaan zijn. Er zijn ook terugblikmomenten geweest tijdens de paaspauze met de deelnemende

partijen. Over de hele lijn was er een positieve evaluatie en hopen ze de lijn verder te zetten tot

einde schooljaar, alsook de draad weer op te pikken vanaf september.

- Schoolstraat postlaan: De dringende en positieve aanpak van respect voor de wegcode en

de buurtbewoners levert zijn vruchten af. Zowel het vignet als de vrijwillige stewards zorgen

voor een aangenaam klimaat met begrip en verbetering! De opleiding ‘gemachtigd opzichter’

is enkele keren doorgegaan. Bedankt aan de vrijwilligers die hier mee hun schouders onder

gezet hebben. Vanuit de gemeente hebben ze de opzet om in augustus een voetpad aan te

leggen in de postlaan; alsook de zebrapad herschilderen in regenboogkleuren en verlichting

erboven; een nieuwe fietsenstalling zal tegen oktober met verharding aangebracht worden;

eventueel komt er een elektronisch bord dat de schoolstraat aangeeft.

- Fietspool: Vrijdag wordt als goede dag geëvalueerd om dit verder te zetten; bekendmaking

zal om de zoveel tijd best gebeuren, bvb bij de opening fietsenstalling; markeren haltes werd

verder op punt gezet; registratie op voorhand kan nog verbeteren qua opvolging door de

ouders; niet enkel de heenrit maar ook de terugrit werd opgestart; vrijwillige begeleiders

voor Melhoekroute en via Heusden dorp naar Merelbeke Flora mogen zich nog steeds

aanmelden. Ook extra hulp op vrijdagnamiddag voor een veilige oversteek in de

zandakkerlaan is welkom.

- Fileprobleem zandakkerlaan: Kiss & ride aan het postkantoor om het fileprobleem in te

dijken zal niet ingericht worden wegens technische en praktische bezwaren. Er wordt nu

eerder gedacht aan een beter oversteeksysteem door dagelijks te maken dat er stewards zijn

die de kinderen veilig helpen oversteken. Zo moeten ouders niet mee uitstappen om hun

kind veilig aan de overkant te krijgen. Dit zou voor een vlottere circulatie kunnen zorgen. Er

zal nog een oproep volgen om dit als pilootproject uit te testen alvorens einde schooljaar.

Bedankt aan de werkgroep, de vele vrijwilligers en ook het schoolteam die heel wat zaken heeft

helpen visualiseren!

Er melden zich nog steeds extra vrijwilligers en daarvoor zullen ook extra materialen aangevraagd

worden bij de politie qua zichtbaarheid.

Ter aanvulling van Els: De leerlingen van het vierde leerjaar deden vandaag een verkeerstelling van

de omliggende straten. Deze resultaten zijn in opdracht van Octopus en zullen naast Octopus ook

doorgegeven worden aan de werkgroep en de gemeente.



3. Samenwerking plukboerderij

Met de school is er grote bereidheid om partnerschap op te bouwen met de plukboerderij. Dit zou

zeker een mooie samenwerking kunnen zijn. Hopelijk kan dit samen met ouders tot iets moois

uitbloeien. Momenteel ligt alles even stil ivm vergunningen die nog niet in orde zijn.

4. Alternatief schoolfeest

Feestcomité is samengekomen en staat normaal in voor oa de organisatie van het schoolfeest. Ze

hebben bekeken wat er corona proof kan gebeuren. Er zouden enkele routes opgemaakt worden

waar ouders kunnen op inschrijven. Daar zullen telkens enkele stopplaatsen voorzien worden met

QR-codes waar iets op te zien zal zijn om de band met de school verder aan te houden. De routes

hebben geen vast start- of eindpunt en kunnen overheen een bepaalde periode gewandeld worden.

Sneukelpakketjes kunnen besteld worden om de wandeling mee op te vrolijken of thuis te nuttigen.

Dit dient ook om de winst van het schoolfeest enigszins een beetje te ondervangen en de school te

steunen.

Voor de kinderen worden er ook allerlei activiteiten georganiseerd voorafgaand aan het normale

schoolfeestweekend om toch ook wat feestelijkheden waar te maken dit schooljaar voor de

kinderen. Dit draaiboek wordt nu uitgewerkt en voorgelegd aan de preventieadviseur.

5. Vooruitblik 2021-2022

a. Inhoudelijke thema-avond

Vele ouders hebben gereageerd op de bevraging, waarvoor dank! Als grootste thema’s komen eruit:

‘pedagogie en opvoeding’ alsook ‘motivatie’. Hierin zouden we verder willen zoeken wat de shift in

kijk op opvoeden momenteel inhoudt en wat dit wilt zeggen voor ouders en voor leerkrachten. Mild

ouderschap, onvoorwaardelijke communicatie, zelfzorg, ABC van Vansteenkiste, … mooie linken om

te leggen en mee iets uit te werken en naar voren te brengen.

Kerngroepje: Daphne Van den Bogaard, Severine Van De Voorde, Sylvie Moerman, Celine Rijcken en

Anton.

Ouders die nog feedback willen geven op vragen zoals:

- Hoe kunnen we zo’n avond laagdrempelig maken?

- Wat zou voor jou als ouder deze avond nuttig maken?

- Welke specifieke thema’s kijk je naar uit?

zijn zeker welkom om contact op te nemen met het bestuur via mail (zie onderaan verslag). Alsook

moest je je kandidaat willen stellen om deze avond mee vorm te geven.

Vanuit de vzw de vriendenkring is het mogelijk om een spreker te bekostigen als we daarvoor zouden

kunnen kiezen. Evengoed kunnen we aan de slag gaan met interne expertise en via verschillende

werkvormen ervaringen delen en toepassingsgrond zoeken. Informatie krijgen van mensen die

onderlegd zijn, een input van buitenaf is altijd een fijne start om daarna mogelijks verdiepender de

handen in elkaar te slaan.



b. Werkingsthema 2021-2022

Voor de school zal mediawijsheid en alles rond digitale tools zeker aan bod komen. We bekijken

verder wat we hierin als oudercomité kunnen betekenen. Of eventueel iets anders dat het pad van

de leerkrachten kruist waar wij mee op de kar kunnen springen.

6. Roundup

We verwelkomen jullie graag op de vergaderingen volgend schooljaar, hopelijk in levende lijve!

Schrijf alvast in je agenda:

- donderdag 30 september 20u

- dinsdag 7 december 20u

- donderdag 10 maart 20u

- dinsdag 31 mei 20u

Contactgegevens bestuur:

Daphne: daphnevdbog@gmail.com Celine: celine.rijcken@telenet.be Koen: coppenskoen@gmail.com
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