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1. Goedkeuring vorig verslag
•
•
•

Het verslag wordt goedgekeurd.
Frederik stuurt dit verslag nog door naar de leden van het OC.
Mevrouw Katrien plaatst dit verslag op de schoolwebsite.

2. Nieuws van de school
•

Door coronacrisis-lockdown heeft de school (directie en leerkrachten) een heel zware
periode achter de rug:
o Er kwamen telkens nieuwe corona-richtlijnen van hogere hand, waardoor veel werk
voor niets werd gedaan.
o De school heeft altijd de opvang van leerlingen toegelaten (ook tijdens de
paasvakantie), wat heel intensief was.
o Juffen hebben veel rondgereden met laptops, leerboeken e.d. om alle leerlingen de
kans te geven om thuisonderwijs te volgen.
o School heeft heel veel gedaan voor anderstalige kinderen (Afganistan, Togo) en voor
kinderen uit lagere sociale milieus.
o Kinderen die extra zorg nodig hadden, werden op school 1u opgevolgd door de
juffen.
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Tijdens de laatste schoolweken blijven de juffen een volledige dag in de klasbubbel
samen met hun leerlingen (incl. speeltijden, middagpauze,…). Het in dezelfde
klasbubbel blijven, ervaren de leerlingen niet als negatief.
o Kinderen die getest werden op COVID-19 blijven thuis tot de resultaten bekend zijn,
maar volgens bepaalde dokters mogen broers en zussen in afwachting van de
resultaten toch naar school komen, bij andere dokters niet. Niet alle dokters geven
dus hetzelfde advies. School hoopt dat ze einde van schooljaar haalt zonder klassen
te moeten sluiten.
De school heeft tijdens de coronacrisis-lockdown 100 % van de kinderen bereikt. Een pluim
voor de directie en het leerkrachtenteam: ze hebben dat heel goed gedaan!
Er zal een vragenlijst meegegeven worden voor de ouders om het preteaching tijdens de
lockdown te evalueren (feedback).
Het bleek dat heel veel e-mailadresssen verkeerd werden doorgegeven (fouten op infofiche
die bezorgd wordt aan begin van schooljaar).
Bedankt aan alle ouders om kinderopvang te regelen op de woensdagen!
Er wordt gevraagd om zo snel mogelijk de school te verwittigen indien het kind niet naar
school kan komen.
Er zijn opnieuw nieuwe richtlijnen wat betreft de verjaardagstraktaten: deze moeten gekocht
en apart verpakt zijn.
Er wordt op het einde van het schooljaar toch een eindrapport voorzien, weliswaar in
aangepaste vorm: ‘woordrapport’ i.p.v. een ‘puntenrapport’.
Er worden geen fysieke oudercontacten meer georganiseerd dit schooljaar. Indien dit nodig
is, zullen de juffen de ouders van de leerlingen opbellen en het oudercontact telefonisch
laten doorgaan.
Er worden dit schooljaar ook geen schoolfacturen meer opgestuurd. Financieel is deze
coronacrisis een grote aderlating voor de school. Er zijn veel activiteiten niet kunnen
doorgaan. Dit betekent ook dat er 1500€ niet kon geïnd worden.
De proclamatie voor het 6de leerjaar zal doorgaan op 1 juli van 18u tot 19u. Enkel de leerling
zelf en zijn/haar ouders mag aanwezig zijn. De school wacht hiervoor nog op goedkeuring.
Alle leerlingen zullen een gedrukt exemplaar van de laatste spreekballon van het schooljaar
ontvangen.
De ‘zomerscholen’ zijn nog niet goedgekeurd. Deze zouden ev. doorgaan in KBO Eine voor
alle leerlingen van alle KBO-scholen van Oudenaarde.
De bouw van de overdekte speelruimtes zullen vanaf 1 juli starten: afbraak start op 1 juli;
oplevering voorzien op 5 oktober 2020.
Er worden nieuwe zitbanken met bloembakken voorzien op de speelplaats (3de tot 6de
leerjaar) en de klassen van 3de tot 6de leerjaar worden geverfd.
Van stad Oudenaarde werd ICT-materiaal (laptops) uitgedeeld aan kinderen/gezinnen die het
nodig hebben (bruikleen) + internet geïnstalleerd.
Gert verwittigt als er op zijn werk terug 2de hands IC-materiaal beschikbaar is.
Er zijn 11 kinderen (geboortejaar 2018) ingeschreven voor schooljaar 2020-2021. De
inschrijvingen gebeurden online. Mevrouw Katrien zal nog een rondleiding geven op de
school voor de ouders die hun kinderen willen inschrijven.
Voor volgend schooljaar (2020-2021) zijn er nog veel onduidelijkheden, maar er worden wel
al activiteiten ingepland:
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Milieuboottocht op de Schelde voor 3de tot 6de leerjaar.
Sportactiviteiten
Activiteiten in de Woeker
Workshop Leren-Leren ligt vast op 6 oktober 2020 van 19u tot 20u30.
OC promoot en ondersteunt dit, samen met de Gezinsbond (betalen elk de helft).
Voor 4de tot 6de leerjaar, gratis deelname, maar vooraf inschrijven. Voorrang voor
leden van Gezinsbond.
o Project Guinee (i.p.v. schoolfeest): her ingepland volgend schooljaar
o Grootouderfeest wordt niet her ingepland
o De zeeklassen in sept/okt 2020 zijn geannuleerd. Er wordt op zoek gegaan naar
alternatieven, met overnachting van een paar dagen in periode maart-april 2021.
o Schooloptreden met volledige school.
Nog op zoek naar een fiets voor Yagana (12 jaar, 4de leerjaar)

3. Openklasavond
•

•

•

Normaal voorzien voor eind augustus, maar nu nog geen duidelijkheid of dit zal kunnen
doorgaan en hoe dit zal ingevuld worden (fysisch of digitaal via een filmpje gemaakt door de
juffen).
Hoogstwaarschijnlijk geen receptie door OC, maar er kan wel reclame gemaakt worden voor
OC in de verschillende klassen. Vb. voor kleuters en 1ste tot 3de leerjaar het OC promoten in
de klas; voor 4de tot 6de leerjaar de brief van OC meegeven aan de leerlingen.
Mevrouw Katrien houdt ons op de hoogte van hoe deze openklasavond zal ingevuld worden.

4. Planning activiteiten schooljaar 2020-2021
•

•

•
•

Koekenverkoop
o Gaat door in oktober 2020
o 21/09: bestelbrieven meegeven aan leerlingen
o 2/10: inleveren bestelbrieven
o 21/10: koeken inpakken
o 22/10: koeken meegeven
Bloemenverkoop (27/02/2021)
o Gaat door op 27/02/2021
o Bloemen waren van zeer goede kwaliteit
o Ev. terug op stam, maar deze zijn wel duur
o Onderhandelen met leverancier over prijs
o Terug 450 stuks of 500 stuks bestellen
Lentequiz
o Gaat door op 19/03/2021
Activiteiten school
o Kaas- en wijnavond op 29-30/01/2021
o Schooloptreden met volledige school op 12-13/03/2021. Zaal Cultuurcentrum
Maskerade in Mater ligt al vast.
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5. Data OC-vergaderingen schooljaar 2020-2021
•
•
•
•
•

Dinsdag 22/09/2020
Dinsdag 17/11/2020
Dinsdag 12/01/2021
Dinsdag 30/03/2021
Dinsdag 15/09/2021

6. Leden OC schooljaar 2020-2021
•
•
•
•

Iedereen blijft lid van het OC
Nog af te toetsen of Werner en Inge lid willen blijven
Debbie: nog niet zeker
Maxim: komt niet meer: dochters zijn veranderd van school

7. Kandidaat voorzitter OC
•
•
•
•
•

Frederik stopt met voorzitterschap eind juni 2021
Mieke en Catherina worden het nieuwe voorzittersduo
Gert blijft penning en volgt de financiële kant op
Tine blijft secretaris en maakt verslag op
Alle documenten van het OC staan op een drive. Frederik, Mieke en Catherina komen op
volgende vergadering een half uurtje vroeger om eens te overleggen over het hoe en wat van
voorzitterschap OC.

8. Varia
•

•

Nieuwe speeltuigen:
- Koen en Mieke bekijken de brochures en vragen offertes op (toestel incl. plaatsing).
- Hierbij aandacht voor: creativiteit, veel verschillende dingen, koord, glijbaan,
bestemd voor kleuters.
- Na paasvakantie in gebruik te nemen (na opbrengst koeken- en bloemenverkoop).
- Beschikbaar budget: max. 5000 euro.
Makro-spaarkaart:
- Er zijn 13 mensen die hun kaart gelinkt hebben.
- Er staat al 574 euro shoptegoed op voor aankoop van sintspeelgoed.
- Bedrag blijft geldig tot 31/10/2020, dus sintspeelgoed vóór deze datum kiezen op
webshop van Macro. Eigenlijk best al in september aankopen in Marco, dan krijgt je
ook ambassadeurskorting.

Volgende vergadering gaat door op dinsdag 22 september om 20 uur
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