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1. Stand van zaken coronamaatregelen 

• Er waren recent een aantal besmetting die goed werden opgevolgd. Er werd zo snel 

mogelijk gemaild om ouders in te lichten en de geruchtenmolen voor te zijn. Corona 

bleek gelukkig maar in beperkte mate in de school binnen te zijn gekomen. Een juf uit het 

1e lj juf testte positief en veel kinderen in het 1e lj waren aan het hoesten, 1b allemaal 

getest en negatief, 5de lj, 5a en 3a en b werden ondertussen allemaal getest.  

Laatste besmetting in 5b, de tweede, zou niet uit de school komen maar uit omgeving, 

daarom werden bepaalde protocols gevolgd. De leerlingen uit 5b werden allemaal 

getest, voorlopig allemaal negatief. Zou dus niet rondgaan in de school zelf. Hopelijk is de 

uitbraak hiermee voorbij. CLB neemt alles in handen, moet voor elke beslissing in overleg 

gaan met hoger orgaan. Indien iedereen uit 5b voor de 2de maal negatief test op vrijdag, 

mag maandag iedereen terug naar school. Indien iemand positief test, kan die pas 

dinsdag terug naar school. Een hele klas in quarantaine is makkelijker, dan kan er van 

thuis uit les gegeven worden. Bij enkelingen in quarantaine, wordt er een soort bednet 

opgestart via teams, smartboard wordt via scherm gedeeld. Kinderen die thuis zitten 

maken zo verbinding met de klas. Loopt voorlopig vrij goed. 

In communicatie expliciet verwezen naar naam zieke leerkracht. Is dat de gebruikelijke 

gang van zaken? Werd op voorhand besproken met betrokken de leerkracht. Om roddels 

voor te zijn. Maar in principe moet de naam er niet in staan. 

• Het schoolfeest werd een week uitgesteld. Met nieuwe besmettingen, nog een week 

opgeschoven. Ook dan zal Filip zich kunnen vrijmaken om de discobar te bemannen. 

Meer uitstellen zou niet meer kunnen, hopen op mooi weer en geen besmettingen meer. 

 

 



2. Stand van zaken speelplaatsverfraaiing 

Niets te melden 

 

3. Data activiteiten 2021-2022 

• Door te geven aan Frederik, Frederik neemt dit mee naar overleg met gemeente. 

• Openklasdag: Do 26/08 van 17u tot 18u 

Terug frietjes voorzien voor de leerkrachten? Is er een mogelijkheid om iets te 

organiseren voor de ouders na het ophalen van de boeken? Vooral kleuterouders zijn 

ons doelpubliek en die zijn die avond niet aanwezig. 

• Begin september infoavond? Datum staat nog niet helemaal vast, vooral kleuters 

aanspreken. 

• Ook doorheen het jaar sluiten kleuters aan en krijgen zij nog info over de OR? Flyer 

meegeven bij elke start, voorraad aan instapklas bezorgen. Is er een infoboekje dat 

meegegeven wordt? Kunnen de gegevens van de OR daarin vermeld staan? 

• Kinderfuif: blijft goede optie: ook concept kan behouden blijven, is niet gebruikt (fluo): - 

Kris – Sylvie – Mlo - Annelies – Freya. Nog niet veel concreets besproken. Draaiboek is 

vermist. Zou opnieuw moeten gemaakt worden. Zijn er nog nota’s? Freya wil trekken. 

Voorstel voor 19 of 12 maart. 

• Quiz: is voor groot deel voorbereid: Mlo catering – Karen – Martine? – Bram? Jill wil 

trekken. Ergens in november beter dan vlak voor fuif. Voorstel voor zaterdag 27 

november. Dubbel boeken sporthal- refter om dan nog een keuze te kunnen maken 

later. 

• Dag van de leerkracht (begin oktober): werkgroepje samenstellen 

 

4. Ideeën voor activiteiten / werkgroepen 

• Info avond: werkgroepje,  

• voorstel tot werkgroep rond ledenwerving. Doorstroming naar verantwoordelijke 

communicatie die dan zeker mee in de werkgroep zit. Eventueel gezochte functies 

concreet benoemen bij ledenwerving om zo mensen meer aan te spreken. Ook zeker 

algemeen houden om niemand af te schrikken.  

• Eventueel praatcafé maken en ouders uitnodigen om iets samen te drinken. Meerdere 

malen organiseren.  Eventueel analoog aan nieuwjaarsreceptie voor leerkrachten, 

nieuwjaarsreceptie voor ouders / netwerk evenement organiseren. Aperitief aanbieden 

op begin of einde van het jaar.  Infomoment blijft een opportuniteit om iets te 

organiseren. 

• Werkgroepje nieuwjaarsreceptie 

 

5. Data vergaderingen OR 2021-2022 

• Di 21/09/21 

• Woe 20/10/21 

• Do 18/11/21 

• Week voor kerst samen een drink voor OR 

• Ma 17/01/22 

• Di 22/02/22 

• Woe 27/04 

• Ma 23/05 

 



6. Voorstelling Armand Magic:  

• Kan ingepland worden, dinsdag 08 juni was nog enige mogelijkheid. Enkel in geval van 

heel slecht weer zal dit nog geannuleerd worden 

• Voorstel goedgekeurd om vanuit OR een wafel en een fruitsap aan te bieden. Te bekijken 

met Frederik hoeveel kinderen een intolerantie of allergie hebben en alternatief zoeken. 

Leerkrachten overhandigen dit dan aan de kinderen. Kassaticket op school afgeven met 

vermelding activiteit en OR. 

• 3 voorstellingen, kleuters 11u 30 min, 1-2-3 13u 75 min, 4-5-6 75 minuten. 3 tijdstippen 

voorgesteld rekening houdend met speeltijden. Enkel bij mooi weer. Kan kosteloos 

geannuleerd worden bij slecht weer. Goochelaar wou liever zelf verzetten naar volgend 

schooljaar maar we zien dit als een eenmalig en uitzonderlijk initiatief ter vervanging van 

andere geannuleerde activiteiten dit schooljaar. 

• Op voorhand reclame maken via FB, vermelden dat er een verrassing voorzien is vanuit 

de OR. Volledig gratis aangeboden. Zodat ouders duidelijk zien wat we doen. 

 

7. Werkgroep verkeer 

• Gemeente laat weinig ruimte voor inspraak.  

• Kiss and ride (plannen voor na corona met alle ingangen open): zou aan de Vroentestraat 

zijn, aan de Slabbertjes. Zo komt het verkeer van onderaan Vroentestraat, kinderen daar 

afzetten en dan weer wegrijden. Andere K&R:  Kloosterstraat rechts vlak voor 

Stekelbees. Zowel voor De Polder als voor Mariadal. Dan rijd je links een straatje in en 

rijd je terug de Kloosterstraat in met een klein stukje tweerichtingsverkeer tot aan de 

Kloosterstraat. Er zou een testopstelling komen. Zou over een langere periode moeten 

zijn, nieuwe gewoontes ontstaan niet zo snel 

• Parking sporthal meer benutten.  

• Fietsoversteek maken aan de Tiensestraat. Afvlakken trapjes naar de voetbalvelden. 

Makkelijker met de fiets door te gaan. Zij die naar de Polder gaan, kunnen langs de 

sportvelden doorsteken. Fietsoversteken bijmaken: ingang sporthal, apotheek Maes, 

Kloostertstraat, Klein Overlaar, café De Brug, Vroentestraat oversteek vanuit sporthal. 

• Vrachtverkeer: dagelijks. Gaan de eigenaar van de Carrefour uitnodigen voor overleg. 

Inbev: eerst aanmelden in Stoopkensstraat om dan terug te rijden naar Altenaken. 

Kunnen nu meteen naar Altenaken rijden. Werd niet ontkend door gemeente maar zijn 

niet echt bereid om hier moeite voor te doen. Er werd ook gevraagd om wat meer 

handhaving te doen aan de schoolpoort. Werd niet enthousiast onthaald. 

• Fietsstraten: gaat niet, fietsers moeten geteld worden en bepaald aantal moet gehaald 

worden (500), en aantal zal niet gehaald worden. Straat mag ook niet te lang zijn. 

• Vroentestraat-Kloosterstraat, links parkeerplaatsen weg doen en alles aan zelfde kant. 

Fietssuggestie strook? Niet duidelijk of die er zou komen. 

• Parking van Okay zal ten allen tijde toegankelijk blijven voor bewoners en ouders. Mag 

niet geleverd worden tijdens de schooluren. 

• Sensibiliseren van ouders: hoeven niet voor de schoolpoort te staan. 

• Met testopstellingen: indien tijdig op de hoogte gesteld: ruchtbaarheid geven aan de 

actie en regelmatig blijven samen zitten om het levend te houden. Ze willen het ook 

graag publiceren in de info Hoegaarden. Mooi plannetje maken om ook aan ouders mee 

te geven. 

• Wat is de timing? Begin juni testen. Begin juli worden de wegen herverfd. Vanaf 

september dan waarschijnlijk in voege. Hebben ook al borden besteld.  



• Gratis borden vsv: gemeente was te laat om borden aan te vragen. Nog stock gevonden 

en gemeente heeft ook dan  nooit gereageerd op het aanbod. 

• Gemachtigd opzichter: ouders kunnen zich ook kandidaat stellen. Oproep lanceren 

vanuit de school en de OR. Dan kan er ineens ook breder gesproken worden over 

verkeersveiligheid en kunnen mensen gesensibiliseerd worden 

• Fietsenstalling: vorig jaar subsidies gekregen en dit jaar opnieuw een aanvraag voor 

gedaan. Kan 3 jaar op rij gedaan worden.  

• Toon is op zoek naar iemand die op het domein advies kan geven om bv een 

verkeerspark te schilderen. MLo vraagt na bij VSV. Bv rond punt maken om te fietsen, 

kan ook dienen als cirkel voor spel of turnles. 

 

8. Varia 

• Foto van het podium: werfradio is besteld, had niet de juiste functies. Nieuwe radio is 

geleverd. Pruisuitreiking van de challenge is gekoppeld aan de aankoop van het podium. 

Anders kan de prijsuitreiking niet officieel gedaan worden. Toon zorgt hier deze week 

nog voor. 

• Waarom is de laatste schooldag weggevallen? Probleem van opvang voor sommige 

ouders in een jaar waar al veel flexibiliteit werd gevraagd van iedereen. Schoolbestuur 

heeft dat beslist. Om de leerkrachten de laatste halve dag de kans te geven om de 

overgangsbesprekingen te doen. Stond niet op kalender. Staat het jaar er voor nog niet 

vast. Mededeling komt laat om opvang te zoeken. 

• Betrokkenheid van elk individueel lid te verhogen. Vroeger was er een systeem dat 

iedereen binnen de OR een taak had, klein of groot. Bv verantwoordelijk voor 

ledenwerving en in elke activiteit opportuniteiten te zien. Zijn er zo nog andere zaken die 

inzet kunnen verhogen? Even laten bezinken. 

• Twee weekends geleden werd er Ingebroken in de school: raam waarschijnlijk niet goed 

gesloten. Waarschijnlijk jongeren binnen gekomen, vermoedelijk oudleerlingen. Niks 

kapot, niks weg. Tekeningen op een bord.  

 

9. Etentje OR 

• populairste datum: do 24/06 leggen we vast. Eventueel reserveren bij café d’été? Is 

normaal niet mogelijk maar aangezien we dan graag 2 tafels naast mekaar willen, blijkt 

dit toch mogelijk. Hangt af van de maatregelen op dat moment voor officiële 

communicatie. 19u, Freya reserveert.  

 

10. Verkiezing bestuur 2021-2022 

• Voorzitter: Vera herverkozen 

• Ondervoorzitter: Marie-Laure herverkozen 

• Penningmeester: Valérie zwaait af, penningmeester nodig 

optie Mirko, bekijkt dit 

• Secretaris: Jill herverkozen 

• Communicatie: Kris herverkozen 

Volgende vergadering 

Di 21/09/21 om 20u (volgens maatregelen irl of online) 


