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Nieuws van de school
- Schooletentje was een succes. Er werden 495 maaltijden afgehaald. De
coronamaatregelen werden voortreffelijk gevolgd, iedereen is heel gespreid de
maaltijden komen afhalen.
- Corona-maatregelen: de school blijft voorlopig in code geel. Zelfs bij code oranje blijft
alles verdergaan zoals nu. De organisatie in de refter verloopt nu al zoals ze onder code
oranje zou moeten verlopen. De warme maaltijden blijven voorlopig behouden.
- Voor de oudercontacten in oktober zal gevraagd worden om elektronisch in te schijven.
Het oudercontact zelf zal vermoedelijk ook online verlopen. De voorwaarden om deze
face-to-face te laten doorgaan zijn moeilijk te verwezenlijken (één ouder, maximum een
kwartier, mondmaskers, afstand, wachten moet buiten gebeuren, …).
Vragen aan de school
- Warme maaltijd: Er zijn af en toe opmerkingen dat er te weinig eten voorzien is. Er was in
één klas een trend ontstaan om bv. bij spaghetti warm te gaan eten, ook al was er niet
voor ingeschreven. Dit werd opgevolgd en is verholpen.
Het is wel zo dat er voor elk kind slechts één stuk vlees wordt voorzien, dus er is nooit
een extra portie vlees bij het bijbedienen.
- Opvangklas lager: Is er nood aan extra speelgoed? Voorstel is om de spelletjes van de
ouderraad ook in de opvangklas aan te bieden (bijvoorbeeld 5 spelletjes maximum per
week). Er zijn ook nog smartgames op school die af en toe in de opvangklas gebruikt
zouden kunnen worden.
Verkeer
- Alle materiaal werd aangevraagd en komt toe op school de week voor de herfstvakantie.
- Voorlopig werd beslist om de knikker actie niet door te laten gaan, dus geen
“klascompetitie” dit schooljaar.
- Stickers kunnen wel nog verdiend worden – bv. als in de klas 15 van de 20 leerlingen een
fluojas aanhadden, dan krijgt iedereen van de klas een sticker. Verder te bespreken
binnen de werkgroep.
- Verkeerssituatie aan de hoofdpoort verloopt veiliger, daar is nu steeds de aanwezigheid
van een leerkracht. Qua signalisatie rond de schoolpoort is nog werk (knipperlichten
werden ondertussen hersteld, andere nog niet). Signalisatie in de buurtgemeenten
(Gavere, Vurste) is veel duidelijker en zal aangebracht worden bij het gemeentebestuur.
Schoolfeest
- Over het schoolfeest werd nog geen beslissing genomen, situatie valt verder af te
wachten.

Valentijn
- Gaat door op 14 februari.
- Normaalgezien verwachten we geen problemen om op school alles te mogen
klaarzetten, desnoods worden meerdere lokalen gebruikt (indien spreiding groter moet).
- Het afhalen van de pakketten zal gestructureerd moeten (voorbeeld schooletentje take
away).
- Vanuit de gemeente dient een evenementen document ingevuld te worden (coronamaatregel).
Cultuur
- De voorstelling die vorig jaar werd voorzien maar niet kon doorgaan staat gepland op 21
mei, voor de 1e en 2e kleuters.
Andere
- Spelletjes over de middag (tussen herfst en krokus): voorlopig advies om hiermee te
wachten.
- Praatcafé sint kan niet doorgaan.
- Begeleiden van sport over de middag na de krokusvakantie: later te bespreken owv
corona-maatregelen.
- Leerlingenraad: de leerlingenraad werd samengesteld en is een eerste keer
samengekomen. Een greep uit de voorstellen: vegetarisch eten (zal wellicht 1x/maand
worden), frietjes, balletjes in de tomatensoep, een echte voetbal (kan niet owv
veiligheid), spinnenwebben weg te doen in het afkoelhoekje, haarnetje voor mensen die
eten opdienen, eten is soms te gepeperd, spiegel in de meisjestoiletten (wordt niet
toegestaan), trampoline en zwembad kan ook niet.
o In alle klassen werd een ideeënbox geplaatst.
o De volgende vergadering gaat door op 7 december.
- Schoolraad is doorgegaan op 1 oktober.
o De corona maatregelen worden goed gevolgd, voorlopig geen besmettingen op
school. De policy is dat er bij een besmetting het CLB wordt geraadpleegd, die
het daarna verder overneemt. Voorlopig gaan alle uitstappen door zoals gepland
zolang het mag. De eigen bubbel wordt steeds behouden. Er werd niet echt een
achterstand gemerkt in de leerstof na de lockdown van het vorige schooljaar, wel
is er een dalende trend te zien in de leesniveau’s. Na de herfstvakantie komt er
terug niveaulezen, tutor lezen en zal er rond leesmotivatie gewerkt worden.
o Verdere digitalisatie via classroom wordt als positief aanschouwd.
o Samenwerking binnen de nieuwe scholengemeenschap verloopt vlot.
-

LOK: de volgende vergadering gaat door op 19 oktober om 20u in cc nova.

Volgende vergaderingen:
OR2 26nov2020 om 20u30
OR3 21jan2020 om 20u30
OR4 4mar2020 om 20u30
OR5 29apr2020 om 20u30
OR6 27mei2020 om 20u30

