
VERSLAG OC 30 SEPTEMBER 2021

1. Voorstellingsronde + oproep bestuur

Aanwezigen: Celine, juf Els, Stijn, Lien, Sylvie, Niels, Wouter, Karen, Koen

Bestuur OC bestaat dit jaar enkel uit Koen en Celine. Wie ons wilt komen versterken, kan zich

aanmelden! Dit houdt in: op voorhand brainstormen over de agenda, de avond leiden en verslag

maken (volgens wat je zelf ziet zitten van taken).

De VZW is het overkoepelend orgaan van 3 verenigingen:

- de sportraad

- het feestcomité

- het oudercomité

Het oudercomité werkt sinds vorig jaar meer thematisch

- 2 vergaderingen met het onderwerp aangebracht door de school

- 1 thematische avond

- 1 avond om te recapituleren en vooruit te kijken

Vaak groeien er subgroepjes uit voort die daarna autonoom verder werken, zoals het kriebelteam en

de gezonde snack. Ook een werkgroep verkeer zag vorig schooljaar het levenslicht en realiseerde

zaken zoals de schoolstraat en de fietspool.

2. Werkgroep mobiliteit

Els lanceert nog eens een oproep voor de fietspool-begeleiding. De fietspool is enkel gericht aan de

ouders van de lagere school en niet aan de ouders van de kleuters. 3 routes: uit richting Okay,

Gentbrugge en richting Melle. De route van aan de Okay heeft veel kindjes, de andere routes iets

minder.

De schoolstraat loopt vlot, maar extra vrijwilligers zijn wel welkom (ook bijvoorbeeld 1 à 2 keer per

week, engagement hoeft niet uitgebreid te zijn). Er wordt gevraagd om een nieuwe oproep te doen

vanuit de school. Vervolgens te bekijken met de gemeente om nog een extra cursus in te plannen

voor gemachtigd opzichter.

Er zal een haag voorzien worden aan de fietsstalling, maar de vraag is in welke mate dit

belemmerend zal zijn voor het parkeren van de fietsen.

Het voetpad wordt nog afgewerkt waar nu een ‘put’ is en er komen nog elektronische palen om de

schoolstraat aan te geven, alsook om de aandacht op de oversteekplaats te vestigen.

3. Inhoudelijke thema-avond

Celine, Severine, Sylvie organiseren op 7 december thema-avond over opvoeding, waarbij theorie

wordt gekoppeld aan praktische ervaringen.



Vanuit de ouders komt het voorstel om kleine werkgroepen te maken voor de interactie, met 3 à 4

vragen die kort besproken moeten worden. En dan per werkgroep een kleine samenvatting.

Werkgroepen te maken op basis van de leeftijd van de kinderen.

De deuren openen om 19u en de thema-avond start om 19u30.

Aansluitend wordt er een drankje voorzien om na te praten.

4. Samenwerking plukboerderij

Elise van de plukboerderij komt Plukboerderij Grondig voorstellen.

De plukboerderij Grondig, is gestart door 3 jonge boeren. De boerderij zet in op educatie en het is tof

om met de scholen samen te werken. Er zijn al verschillende scholen die willen samenwerken. Het

project met de Veldkeuken ligt voorlopig nog stil. Veel kinderen bloeien open op de boerderij.

De jongere kinderen komen op verkenning.

Vanaf het 4de leerjaar kan er seizoensgebonden worden samengewerkt (lente/zomer/herfst). Die

kinderen worden dan ook aan het werk gezet, kunnen groenten zaaien, onderhouden en ook

oogsten. Bij dat traject kunnen de kinderen ook de koeien bezoeken aan de Gentbrugse Meersen. Er

zijn al 4 scholen die willen starten met de begeleide trajecten.

Extra ouders bij de bezoeken of begeleide trajecten zijn aangeraden.

5. Werkingsthema 2021-2022

Met corona werd duidelijk dat het werken met laptops bij kinderen toch ondermaats was, en er

wordt nu terug op ingezet. Tegen eind dit jaar wordt er een plan gemaakt wat ze moeten kunnen

tegen het einde van het schooljaar. Sinds september is er een nieuwe ICT-coördinator.

De laptops van het 5de en het 6de zijn onderweg (voorzien voor deze week).

Op de pedagogische studiedag van 5/10 zitten de leerkrachten van het lager samen om de digitale

borden meer in te zetten in de lessen. Zodra de laptops er zijn, zullen de kinderen interactief kunnen

samenwerken met de leerkracht op het digitale bord.

De school zoekt ouders met ervaring met programmeren voor kinderen, zoals bijvoorbeeld met

Scratch of met Blockly. In maart komt er een talentenweek. Eventueel te bekijken om ouders in te

schakelen voor de talentenweek voor onder andere programmeren, maar ook andere talenten.

6. Varia

- Alle klassen zijn uit quarantaine buiten enkele leerlingen



- Qua afzetten en ophalen van kinderen verandert er voorlopig niets, zowel voor de kleuters

als voor het lager. Op termijn zullen de kleuters waarschijnlijk terug in de klassen worden

afgehaald. De kleuters gaan normaal om 16u45 naar de grote speelplaats.

- Vraag van de school: is de schoolfotograaf een meerwaarde (voor de individuele foto’s en

foto’s met broers/zussen)? Voor de aanwezige ouders in het oudercomité is het geen must.

Voor de school vraagt dit veel werk, zonder echte voordelen.

- Magazines voor de leerlingen via school? De school geeft de infobrochures mee aan de

kinderen en de ouders kunnen het zelf bestellen en thuis laten leveren.

- Zaterdag 2 oktober is het (uitgestelde) eerste communie en lentefeest voor de kinderen van

het 2de leerjaar met aansluitend receptie.

- Zondag 17 oktober is het pastafestijn op de school en een oproep om te komen eten en ook

te helpen! (zie bericht ouderplatform)

7. Roundup

Volgende vergaderingen:

- dinsdag 7 december 20u

- nieuwjaarsreceptie donderdag 13 januari

- donderdag 10 maart 20u ⇒ mogelijks vervroegen en alsnog in januari laten doorgaan ifv organisatie

eventuele talentenweek met bijdrages van de ouders.

- dinsdag 31 mei 20u

Contactgegevens bestuur:

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