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Verslag  vergadering 3 mei  2021

Aanwezig: Valérie Raes, Karen Seeder, Marjolein Hendrickx, Inez Van Ingelghem, Danny
Straetmans, Evelyne Vanderlinden, Wim Geens, Bruno Smulders, Steven
Colla, An De Haes, Sarah Declerck, Annick Van Hulle

Programma:

1) Goedkeuring vorig verslag: ok

2) Sponsoring: stand van zaken
· Mail=voorbereid; nog te versturen door Laurens. Graag verder op te

nemen door de werkgroep.

3)  Kapoenenlokaal: stand van zaken
· Muren zijn geïnjecteerd door Thomas Devoogdt.
· Dakwerken kapoenenlokaal worden vooruit geschoven naar mei-juni (niet

wachten dus tot de refter 100% klaar) (kostprijs +/- 16000€).
· Elektriciteits- en verfwerken, plinten enz. tijdens de zomervakantie.
· In sept start VTI Lier met de binneninrichting in hout (materiaalkost op

kosten van OR).

4)  Wandeltocht: stand van zaken
· Eventscan Corona momenteel geactualiseerd; de gemeente houdt meester

Paul op de hoogte.
· OR werkt de wandeling verder uit. Startpunt is voorbereiding van 2020,

bijkomende grotere lus voor betere spreiding.
· Catering wordt door het lerarenteam georganiseerd.
· Meester Klaas zsm voorstel van opdrachten te bezorgen zodat hij met de

leerlingen aan de slag kan om filmpjes met vragen op te nemen.

5) Ipads voor de kleuters
· 1 per klas gevraagd (+/- 5000€)?
· Er wordt aan scholen budget beschikbaar gesteld voor de digi-sprong

(40.000€-spreiding over 2 jaar): werd dit al bekeken?
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6) Toiletten Vinkenhof
· Klachten van onhygiënische toestand. Deze worden meermaals gepoetst,

ze worden snel vuil want jongens en meisjes gaan naar dezelfde toiletten.
· Dispensers met zeep zouden toch minimum steeds gevuld moeten zijn?

7) Afscheidscadeau vanuit OR voor pensioen juf Magda en juf Marleen

8) Pestgedrag op school
· De OR stelt zich vragen over het pestbeleid van de school. De ouders zien

weinig preventieve actie en/of structurele aanpak, wel ad hoc en per klas.
De kapstokregels lijken op zich tekort te schieten voor dit probleem.

· Is het mogelijk tegen volgende vergadering inzicht te krijgen in het anti-
pestbeleid en/of een toelichting van meester Paul?

· Kan de OR bv. bijdragen bij de aankoop van werkpakketten van Ketnet (de
stip-it-actie leeft wel onder de kinderen) of andere, organisatie van een
tegen-pesten-week,…?

9) Vragenronde
· /


