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Agendapunten van de ouderraad 

1. Overlopen werkgroepen 

• Sinterklaas nabeschouwing: 
- Goed verlopen. Kinderen waren blij. 

• Driekoningen 
- Laten we dit doorgaan? Het mag in principe van de gemeente. 

- Beslissing dient door school genomen te worden. Ligt moeilijk omdat er op school strenge 
coronamaatregelen gelden. Leerkrachten mogen op school geen ouders zien en als er dan toch 
samen met ouders rondgegaan zou worden… Is echter jammer want leerkrachten zouden graag 
deelnemen. 

- Kunnen we toch niet rondgaan mits het coronaproof te houden (bijv. 1,5 meter garanderen, 
contactloos betalen, niet rondrijden voor drank/eten en vertrekken buiten aan de school)? 

- Er wordt bij de leerkrachten gepolst wat zij ervan vinden.  

- Ook eventueel navraag doen bij niet-ouderraad ouders mocht het Driekoningen zingen doorgaan. 

• Schoolfuif:  
- Wordt geannuleerd. 

- Huidige coronamaatregelen zijn alvast tot 28/01 - fuif 29/01 

- Octopus is alvast op de hoogte gebracht. Ze vonden het een goede beslissing. 

• Werkgroep Veiligheid: 
- Fluo-actie loopt tot de krokusvakantie. 

- Activiteit voor einde van de actie gezocht. 

- Meester Mathias heeft contact opgenomen met de Schepen van Mobiliteit. Werken 
Liersesteenweg staan gepland in eerste helft 2022. Albertstraat voorzien in voorjaar 2022 
(Paasvakantie). 
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- Meester Mathias vraagt na hoe de situatie is aan de schoolpoort van de kleuterschool. Drukte 
(wachten) is niet dramatisch, enkel fietsen(stalling) is lastig. 

• Werkgroep Communicatie: 
- Pieter vraagt wat de doelstellingen zijn die het bestuur de werkgroep oplegt. 

- Kort: we willen de zichtbaarheid van de ouderraad verbeteren (bijv. nieuwsbrief ouderraad) 

- Open brief mbt coronamaatregelen: consensus is dat ouderraad niet moet initiëren. 

• Kritiek mbt communicatie is onterecht. 

• School communiceert voldoende en ouderraad wordt voldoende vermeld. 

• Opmerkingen meenemen en blijven werken aan communicatie. 

2. Teambuilding 

• Nog onduidelijk. 

• Zal op laatste moment zijn. 

3. Varia 

• Mooie kerstversiering buiten op lagere school, maar niets bij kleuterschool.  
=> kleuterschool was binnen wel versierd, maar niet genoeg lichtjes, slingers, verlengdraden, etc. 
voor buiten.  

• Warmste Week: moeilijk te organiseren. 

• Trooper: mooie opbrengst koekjes, oproep doen om eindejaarscadeautjes te bestellen via Trooper 
(Gimme, Facebook). 

Punten van de school 
- Nieuwbouw kleuterschool is volgende week af (normaal gezien). 

- Verhuis vindt plaats in Kerstvakantie. 

- Kleuterklassen worden eerst nog gepoetst en aangepast alvorens lagere school klassen intrek 
nemen. 

- Corona: 

- Eerste semester was erg moeilijk. 

- Meester Mathias wil iedereen danken voor het begrip. 

- Leerkrachten hebben hun best gedaan om met de situatie om te gaan (cf. online lesgeven). 

- Mechanische ventilatie is voorzien in de nieuwe kleuterlokalen. 

- Ventilatie wordt nauwlettend in het oog gehouden. 

- 4 CO2 meters die rondgaan, extra CO2 meters besteld (gesponsord door gemeente). 
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Volgende ouderraden: maandag 21/02/2022, dinsdag 29/03/2022, woensdag 27/04/2022 en woensdag 
01/07/2022 

Eerstvolgende ouderraad op donderdag 20 januari 2022
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