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Verslag Vergadering Statutaire Ouderraad 28/04/20 
Gezien de omstandigheden (Coronacrisis) een vergadering via Google Meet 
 
Aanwezig: 
Ilse Van Rompaey, Kurt Demets, Maarten Zandbergen, Mevr. Greet, Dimitri 
Vanlessen, Jeroen Godts, Sofie Malt, Bram Wouters, Veerle Audenaert 
 
Verontschuldigd:, Mark Vanhamme, David Herson, Annelies Maes 
 
 
1. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd en mag 
gepubliceerd worden. 
 
 
2. Dank aan de leerkrachten 

Dank voor de wijze waarop de leerkrachten het afstandsonderwijs 
organiseren. 
 
 
3. Werking op school in tijde van Corona 

Corona-tijd betekent extra werk en planning om alles op veilige manier 
op school te organiseren. Mevrouw Greet licht het toe. 
De samenwerking met de leerkrachten verloopt zeer goed. Het is een 
echt team dat samen een draaiboek uitwerkt voor deze bizarre tijd. 
Ook de burgemeester en schepenen werken mee om het voor de 
leerlingen en leerkrachten op school mogelijk te maken. De gemeente 
en de opvang denken eveneens mee en zetten zich in. 
 
Mondmaskers en faceshields zijn er voorzien voor de leerkrachten. Ook 
de kinderen die wensen mogen een mondmasker opzetten. 
 
Handgels zijn voldoende aanwezig en voorzien in alle klassen. 
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De ouderraad sponsort de thermometer om de temperatuur van de 
kinderen bij aanvang van de dag te checken.  
 
De school neemt in het gebeuren zeker het welbevinden van de 
leerlingen mee. De dag start met een rondje “hoe is het?” 
Ook de kwetsbare gezinnen verliezen ze niet uit het oog: extra 
telefonisch contact of een bezoekje ‘op afstand’. 
 
 
4. Samenstelling ouderraad 

Vanaf volgend schoolraad neemt Maarten Zandbergen de taak op als 
penningmeester.  
Sofie Malt wordt de nieuwe voorzitter. 
 
 

5. Varia 
 

- 27 maart: De enige ‘echte’ GROTE MozaïeKwis -> uitgesteld 25/9, ook 
alternatieve datum in 2021 (voorstel 12/3 of 26/3, nog te checken wanneer 
de zaal vrij is) 

- 23 juni: om 19u Schoolraad (enkel voor de leden van de Schoolraad), 
gevolgd door een Ouderraad  

 


