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Verslag Vergadering Ouderraad 21 september 2020
Aanwezig:
Ilse Van Rompaey, Maarten Zandbergen, Annelies Maes, Dimitri Vanlessen,
Jeroen Godts, Sofie Malt, Bram Wouters
School: mevr. Greet, Juf Sandra
Verontschuldigd: Mark Vanhamme, David Herson

1. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd en mag gepubliceerd
worden.

2. Kennismaking met het schoolbestuur
Wegens afwezigheid van het schoolbestuur wordt dit punt verplaatst naar de
volgende vergadering, alsook de agendapunten waarvoor inbreng van het
schoolbestuur was gevraagd (plannen voor de nieuwbouw voor de school,
stopzetten schooltuin, vergroten van de speelplaats, de plannen met zaal
Lemoine, en het zebrapad op de Leuvensesteenweg ter hoogte van de oude
drukkerij). We zullen het schoolbestuur opnieuw uitnodigen op nieuw in te
plannen vergadering begin oktober.

3. Zwemmen en sport op school
Omwille van de pandemie wordt er minstens tot Kerstmis niet gezwommen.
Daarnaast kan er omwille van het risico op besmetting met COVID-19 voorlopig
ook niet meer gedoucht worden na het zwemmen.
Wat de zwemlessen betreft vindt de school dat deze weinig rendement
opleveren in verhouding tot het budget/de tijd die erin wordt geïnvesteerd. Ze
denkt dan ook na over een andere aanpak, mede omdat de eindtermen
minder vragen dan wat de school nu doet. Wel is er een wachtlijst in het
zwembad van Tienen, en heeft de directie van het zwembad laten weten dat
ze – indien de school minder wilt komen zwemmen – ze de voorkeur geven aan
een andere school die wel ‘voltijds’ (lees: wekelijks) wilt komen zwemmen.
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De turnleraars zouden liever meer gebruik maken van de sporthal en een deel
van het zwembudget daarvoor inzetten.
Bedenkingen bij de ouderraad:
- Het belang van ‘regelmatig’ zwemmen/zwemles mag niet onderschat
worden.
- Niet of minder zwemmen heeft vooral een impact op de meest
kwetsbare kinderen. Niet alle ouders zullen zelf hun kinderen (laten) leren
zwemmen.
- De beleving dat er weinig rendement is van de zwemlessen via de
school wordt niet door alle ouders gedeeld.
De school zou het zwemmen sowieso niet helemaal willen afschaffen en denkt
hier nog verder over na.

4. Nieuwe inkomsten voor de school
De traditionele activiteiten (schoolfeest, grootouderfeest, e.d.) kunnen omwille
van de huidige maatregelen niet doorgaan zoals gepland.

5. Verkeersveilige schoolomgeving
Er wordt nog steeds te vaak, te hard gereden in de Lubbeeksestraat ter hoogte
van het kruispunt met de Oude Baan en van de school/ opvanglocatie FERM,
dit ondanks de bloembakken en signalisatie. De school wil hier samen met de
ouderraad iets aan doen en denkt aan een brief naar de gemeente/politie en
een andere sensibiliserende actie, bv. fluohesjes voor de kinderen.
De ouderraad oppert dat de huidige coronamaatregelen een ludieke actie
van ouders en kinderen weliswaar niet toelaat (samenscholingsverbod), maar
dat het toch mogelijk moet zijn om ‘iets’ te doen. Er wordt gedacht aan:
-

Spandoeken over de straat
Signalisatiepoppen zoals FERM ze gebruikt – deze zijn weliswaar duur
…40 euro per stuk
Zwevend zebrapad
Schilderij op straat
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-

Een klacht indienen bij de gemeente of de administratie wegen en
Verkeer van de Vlaamse overheid aangezien de Lubbeeksestraat een
gewestweg is

Afspraak: We gaan voor
(1) Zelfgemaakte signalisatiemannetjes. Raoul Thijs zorgt voor het hout
(waterbestendige MDF) en het uitzagen van de mannetjes. Juf Sandra
en mevrouw Greet zorgen voor een sjabloon à la de mannetjes van
Keith Haring. Mevrouw Greet vraagt toestemming aan de gemeente
om de mannetjes te plaatsen op de openbare weg.
(2) Een brief aan de gemeente, te verzenden eerste helft van oktober. Sofie
en Bram maken een ontwerp op en sturen dit door.
(3) Een kort signalement aan alle ouders dat de ouderraad zich inzet voor
een veilige schoolopgeving.

6. Taartenslag
Er wordt gevraagd of er ouders mee briefjes voor de taartenslag willen
rondbedelen in Roosbeek: ok.

7. Extra muros activiteiten
De zee- en vredesklassen konden vorige schooljaar niet doorgaan. Er werd
toen door de ouderraad gevraagd om na te denken over een ‘inhoudelijk’
alternatief voor de vredesklassen. Vanuit die isnteek deelt de school mee dat
het vij-fde en zesde leerjaar naar de Kazerne Dossin zullen gaan, gevolgd door
een bezoek aan Technopolis.
De uitstap voor het derde en vierde wordt nog nader bepaald.
Het eerste en tweede leerjaar gaan naar het Afrikamuseum in Tervuren.
Voor de kleuters wordt opnieuw de verteltent voorzien.
De school vraagt of we nog steeds het busvervoer financieren? De ouderraad
zegt toe.

8. Overdracht Argenta
Dit is nog niet rond. Wordt eerstdaags opgenomen.
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9. Verkoop van wafels, truffels en marsepein
Dit nemen we best nu al op aangezien het kort dag is.
Maarten engageert zich om de organisatie op zich te nemen en het contact
met BANI te verzorgen. Hij zal contact opnemen met Kurt over de te nemen
stappen.
De brieven moeten mee op 26/10 en moeten ingeleverd worden tegen 10/10.
Die maandag stuurt Greet een rappel via Gimme.
De volgende vergadering moeten we nadeneken over hoe het
ophaalmoment ‘coronaproof’ te organiseren. Een ophaalmoment in de
namiddag lijkt alvast een goed idee omdat de ouders die zakken en dozen
gaan ophalen dan geen kinderen/leerkrachten kruisen.

10. Trooper
Trooper bracht ons totnogtoe 635 euro op, waarvan 82 euro reeds is gestort.
Een storting is er in principe elke drie maanden.
Maarten zou ook toegang moeten hebben tot het dashboard. Dit wordt
nagekeken.
Er is af en toe Trooper-communciatie naar de ouders toe. Er wordt gevragd of
hiervan vooraf een kort signalement kan worden bezorgd aan de ouderraad
(kwestie dat die niet uit de lucht valt 😊)

11. Samenstelling schoolraad
Deze moet opnieuw worden verkozen. Ilse geeft haar mandaat sowieso door
aan een nieuwe kandidaat. De schoolraad zetelt in principe een drietal keer
per jaar (voorafgaand aan een vergadering van de ouderraad). Wie interesse
heeft, mag dit melden aan Sofie.

12. Ledenlijst en huishoudelijk reglement
De ledenlijst van ‘ouderraad@vbroosbeek.be moet worden nagekeken.
We moeten het huishoudelijk reglement ook opnieuw tekenen. Veerle stuurt
het huishoudelijk reglement nog eens door.
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13. Volgende vergadering

maandag 5 oktober om 20u15

