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Verslag  vergadering 14 september  2020 

Aanwezig: Wim Geens, Valérie Raes, Inez Van Ingelghem, Bea Marchand, Liesbeth Verelst, 
Fabrice Hendrickx, Peter Van Wiele, Wim Geens, David Baetens, Evelyne 
Vanderlinden, Sarah  Declerck, Wendy Hens, Karen Seeder, Steven Colla, 
Marjolein Hendrickx, Annick Van Hulle 

Programma: 
 

1) Intro Meester Paul 
 Geplande infrastructuurwerken 

i. Kleuterschool:  vloer van de kelder werd waterdicht gemaakt; 
ii. Vinkenhof:  

1. Dakwerken gestart met vertraging (Corona), nog tot ca. eind 
oktober: 

a. Inrichtinsmogelijkheden van de zolder zijn beperkt want 
geen 2 ingangen 

2. Vervolgens aanpak refter:  
a. Nieuwe vloer, plafond, verlichting verluchting, verven en 

nieuwe keuken 
b. Opstart na goedkeuring Ageon offertes 
c. Werken klaar rond paasvakantie 
d. Oude tafels en banken in refter worden te koop gezet 

3. Opwaardering sanitair 
4. Heraanleg speelplaats 
5. Via OR (Danny): Kapoenenlokaal isoleren, schildere en inrichten 

als multifunctionele stille ruimte 
iii. Leemstraat: 

1.  Brandweercompartimentering 
2. Lichstraat turnzaal vernieuwd 

 Ondersteuning ipadproject: laatste schijf 1e leerjaar (budget OR) 
 Nieuwigheden in werking: 

i. Talenbeleid kleuterschool 
ii. Nieuwe weromethode lagere school 

 Corona 
i. Code groen-geel-oranje-rood: zelfs bij code rood blijft de school open 

ii. Verschillende scenario’s worden momenteel uitgeschreven 
1. Als een volledige klas in quarantaine: digitaal lesgeven 

iii. In het geval van besmetting start CLB contact tracing op 
iv. Voorlopig nog geen bevestigde gevallen 
v. Online tool Office 365 Microsoft teams zou het 1e trimester in voegen 

komen voor éénduidige communicatie in geval van noodmaatregelen 
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vi. Bingelknop was al geïntroduceerd: veiliger dan Zoom, Webex 
 Welke activiteiten kunnen dit jaar doorgaan 

i. Te bekijken binnen OR wat er haalbaar is 
ii. Plantjesactie georganisserd oor de leerkrachten is momenteel niet 

gepland maar kan wel zinvol zijn om te herbekijken gezien er andere 
activiteiten wegvallen 

2) Schoolraad 
 Sara, Peter en (?), oproep: wie vervangt Karen? 
 3x per jaar (okt-feb-juni) 

3) Sponsoring 
 Wat kunnen we nog bieden qua visibiliteit? Verder uit te werken per activiteit. 
 Werkgroep zal communicatie doen naar de sponsors. 
 Oproep voor nieuwe donatie doen we niet in jan 2021 maar in september, het 

sponsorjaar wordt dus uitgebreid en gelijk getrokken met het schooljaar 
4) Werkgroepen, 

 Nieuwe werkgroep combi Dag van de 
leerkracht/welkomstdrankje/carnavalkoffie/Film for life/berichtjes bij 
bijzondere gelegenheden (Bea, Inez, Sarah, Liesbeth, Valérie) 

 Spaghettidag (Danny, Liesbeth, Inez, Karen, Wendy, Sara) 
i. Afhaalpakketten met saus, pasta en wijn 

ii. Lasagne ipv spaghetti? Of beiden? 
iii. Bekijken hoe we logo’s meegeven (drukken op verpakking) 
iv. Knutselproject kleuterschool placemat? 
v. Levering aan huis mits betaling? 

vi. Zaal is 25/11 gereserveerd 
vii. Graag hulp van de  leerkrachten 

viii. Circulatieplan wordt uitgewerkt en bepaalt het max aantal medewerkers 
 Wandelzoektocht in voorjaar (Bea, Inez, Valérie, Marjolein, Fabrice, Danny) 

i. Indien mogelijk, met nodige maatregelen 
ii. Food truck halverwege 

 Wavo-dag 
i. Dient nog bekeken te worden of deze zal kunnen doorgaan 

ii. (Voorlopig) geen alternatief  
 Sponsoringwerkgroep (Peter, Sharon, oproep (?)) 
 Armoedeprojext 

i. OR kan aanbrengen maar best door de leerkrachten zelf te verdelen waar 
nodig. Vraag werd gesteld door een ouder voor afgifte van tweedehands 
turnpakjes (Leemstraat) 

5) Voorzitterschap 
 Ambtstermijn voorzitterschap omvat telkens 3 jaar, Pieter was na een 2e jaar 

gestopt waarna Peter verkozen werd tot nieuwe voorzitter  
 Pieter stelt zich niet langer kandidaat voor een nieuwe termijn 
 Peter is opnieuw kandidaat 
 Oproep: kandidaten, gelieve zich kenbaar maken tegen volgende vergadering 

waarop gestemd zal worden. 
6) Volgende vergadering 

 Telkens 1e maandag van de maand. Eigen catering te voorzien of af te spreken 
per bubbel. 

7) VARIA 
 Belijning trefbalveld te verbeteren? 

 


