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1. Stand van zaken coronamaatregelen 

 

• Meerdaagse binnenlandse uitstappen worden weer mogelijk vanaf 01 juni. Goed nieuws 

dus voor de zeeklassen, die zullen kunnen doorgaan. Nog afhankelijk van de maatregelen 

op dat ogenblik zal er een risico-analyse gemaakt worden. 

• Voor de rest is er niets veranderd vanaf de paasvakantie: ze spelen in aparte 

leerjaarbubbels op de speelplaats, dit draait goed en loont ook aangezien er geen 

besmettingen zijn in Mariadal. 

• Algemeen wordt er gehanteerd: wat kan en mag doen we. De zin en durf is er terug om 

veilig uitstappen te organiseren, er werden er al aantal vastgelegd. 

 

• Sportklassen: is er een alternatief voorzien? Normaal zou het 5de leerjaar volgende week 

op sportklassen vertrekken, maar door corona viel dit in het water. Elk jaar gaan ze 

tijdens de sportklassen ook 1 dag naar Planckendael, dit lag al vast en gaat ook door op 

do 06/05. In de voormiddag gegidst en in de namiddag vrije bezoek aan het dierenpark. 

Ook nog volgende woensdag 05/05 sportdag georganiseerd door sportleerkrachten 

samen met erkende sportorganisatie. Juf Veerle en juf Sofie willen leuke dingen doen op 

het einde van het schooljaar ter vervanging van de sportweek. Activiteiten liggen nog 

niet vast. 

→ Kunnen sportklassen eenmalig verzet worden voor 5de naar september 2021? De 

reservaties liggen al meerdere jaren vast. Kan er 1 van de sportievere activiteiten zoals 

kajakken of boomparcours nog doorgaan? Zou dan niet meer onder meerdaagse uitstappen 

vallen en valt dan onder maximumfactuur. Er is dan weinig mogelijk. Suggestie zal 

meegegeven worden aan de juffen van 5de leerjaar die nog iets willen organiseren. 

• Stages van studenten leerkracht lager onderwijs hebben veel flexibiliteit gevraagd, stages 

konden niet doorgaan en moesten worden ingehaald, veel inzet en planning gevraagd, 

niet eenvoudig om alles in te plannen. 

 

• Er is een alternatief schoolfeest voorzien, normaal zouden er dit jaar domeinfeesten 

gehouden worden +  het 200-jarig bestaan van de zusters werd gevierd na reeds een jaar 



uitstel. Schoolfeest zal enkel voor de kinderen zijn, tijdens een schooldag. Er komen 

springkastelen en er zal een ijsje uitgedeeld worden. Ook een zoektocht en een blote 

voetenbosloop worden voorzien. Kid@bizz: eigen onderneming leren oprichten, wordt 

daar ook aan gelinkt met marktje dat coronaproof zal verlopen Is al over nagedacht.                                                                    

→Zou er ’s middags vanuit de Or muziek kunnen gespeeld worden voor de kinderen op 

de middag. Dit kan, Filip VDV zou komen tussen 12u en 13u. Willen we dat de kinderen 

hun eigen muziek doorgeven (zoals op kinderfuif, juiste titel en juiste nummer). 

 

2. Stand van zaken: speelplaatsverfraaiing 

• Plaatsing van groene hekken staat on hold 

• Podium is ondertussen geplaatst, graag foto bezorgen om te communiceren naar de 

ouders 

• Werfradio is besteld, zou ontleend kunnen worden door de kinderen, kinderen kunnen 

zelf muziek meenemen. Kan dan ook bij podium gezet worden dat nu veraf staat van 

muziek. Er wordt nu elke middag muziek gespeeld voor de kinderen om het plezant te 

houden. Muziek staat aan de speelbubbel van de kinderen waar geen speelelement 

staat. 

 

3. Werkgroep verkeersveiligheid 

• Met enkele mensen ouderraad van GBS en mobiliteitsambtenaar, 2 agenten en 

burgemeester samen gezeten 

Er is vanalles beloofd maar ondertussen zijn we heel wat weken verder en is er vanuit de 

gemeente nog niet gereageerd op het verslag noch op mails. Er worden ook op 

verschillende tijdstippen aan verschillende betrokken partijen andere voorstellen en 

evaluaties meegedeeld.  

- Ludieke borden konden aangevraagd worden bij VSV, in alle omliggende gemeentes 

wel aanwezig, door Hoegaarden niet aangevraagd. Erg gericht op fietsers. Jammer 

van de gemiste kans. 

- De gemeente stelde voor om testopstellingen te doen. Volledig rondom 2 

schoolomgevingen gekeken naar gevaarlijke punten 

• Vanuit Jodoigne en Outgaarden: gedacht aan het maken van een fietsoversteek aan café 

De Brug. Momenteel afwisselend parkeren in Vroentestraat. Willen alle parkeerplaatsen 

aan 1 kant met fietssuggestiestrook. Ook enkele parkeerplaatsen weglaten. Bekijken met 

testopstelling. Nog niet gebeurd. 

• Fietsstraat maken van hele of gedeeltelijke Vroentestraat: te lang en automobilisten 

zouden dit niet respecteren volgens wijkagenten. Wie moet zorgen dat ouders dit 

respecteren? Agente vinden dit niet hun taak. 

• Sprake van kiss and ride in Vroentestraat achter de busparkeerplaatsen. Hier werd 

voorafgaand al door VBS Mariadal aangegeven dat dit moeilijk te realiseren is in 

combinatie met enerzijds de permanente busparkeerplaatsen en anderzijds momenteel 

de coronamaatregelen die het gebruik van de ingang aan de Vroentstraat  onmogelijk 

maken. 

• Kloosterstraat: eenrichtingsstraat in andere richting? Of stukje tussen Klein Overlaar en 

Stekelbees 2 richtingen maken? Gemeente geeft aan dat dit te veel sluipverkeer zal 

geven. 

• Eventueel fietsoversteek maken aan apotheek Maes voor kinderen die uit de Koningin 

Astridstraat komen en de Tiensestraat op moeten fietsen. 



• Charter vrachtverkeer lijkt hen onnodig wegens ‘geen vrachtverkeer in de ochtend in 

Hoegaarden’. Dit staat echter haaks op onze bevindingen. Er zal vanuit de gemeente een 

gesprek aangegaan worden met Carrefour en ‘t Nieuwhuys om de levertijden buiten 

schooluren te houden.  

• Van Klein Overlaar een fietsstraat maken? Burgemeester vond dit goed idee, de 

wijkagent niet. Sensibilisering van de ouders nodig. 

• Zebrapad aan drempel Kloosterstraat-Klein Overlaar: zou er komen. Werd ook al 

persoonlijk aangevraagd door Sylvie S. 

• Betere zichtbaarheid bij het uitrijden van De Polder 

• Momenteel stappen ouders over en weer over het zebrapad tegenover de ingang van de 

school, agent vraagt om kinderen alleen te laten oversteken zodat enkele verkeer 

mogelijk is en het verkeer vlotter zal doorstromen. 

→In Tienen is er een agent specifiek bezig met het verkeer. Vanuit VSV expert laten komen 

werd niet positief op gereageerd. Daar zou iemand van de gemeente en politiezone bij 

moeten zijn en moet dus aangevraagd worden door gemeente. Voorgesteld om eind juni 

opvolgmeeting te doen maar daar kwam nog geen reactie op. 

 

Frederik zal gaan polsen bij de gemeente met al ondernomen acties. Marie-Laure neemt 

contact op met agent in Tienen. 

 

4. Alternatief voor kinderfuif 

• Met hoeveel kinderen mag men samen komen? Maximum 3 leerjaren tegelijkertijd (150 

kinderen), elk aan 1 kant die in een driehoek elk kijken. Sowieso buiten te organiseren. 

• Annuleren van activiteiten is geen probleem momenteel, ook niet bij slecht weer. 

• Kan er iets vanuit het afdak georganiseerd worden? Bv om decor en materiaal van 

theater te plaatsen 

• Verschillende pistes onderzocht, gelijkaardig aan schoolfeest dus afgeblazen.  

- Dan eerder op zoek gegaan naar iets cultureel. Iets gevonden op gusta.be, show over 

afval sorteren met trucjes en grapjes. Ook goed voor kleuters tem 6de lj, kon buiten 

gebeuren. Hadden ook vuurshow. Die prijzen zijn echter hoog. Gehoopt om het in 2 

voorstellingen te kunnen doen om de prijs te drukken, maar moet nu in 3 

voorstellingen. Duurde ook maar 30 minuten. 

- Ook goochelaar, mentalist: armand magic. Ging nog prijs opmaken voor 2 of 3 shows 

en kon nog niet zeggen hoe lang die shows duurden. 

- Kip van Troje: theatershows, 2 concreet voorgesteld, zag er professioneel uit 

(‘feestneus’ en ‘meneer Neus vertelt’). Kon interactief en kon opgesplitst worden in 

kleuters en oudere kinderen. Voor 3 voorstellingen 970 euro. Shows duren 75 

minuten. Hadden afdak nodig voor decor en geluidboxen. 

- Mogelijkheid bekijken om escape room per klas te doen. Kostprijs is daar vaak 

spelbreker. 

• Niets dat nog veel werk vraagt van de leerkrachten aangezien ouders niet op het domein 

mogen. 

• Ook bekijken wat de annuleringsvoorwaarden zijn aangezien alles buiten moet doorgaan. 

Te bevragen. 

• Budget OR is nog voldoende. Leden zijn akkoord om een activiteit zonder opbrengst te 

schenken. 



• Nog een aantal opties te bekijken en dan in de groep gooien welke optie er zal gekozen 

worden. 

 

5. De Grote Mariadal Challenge 

• Moeilijkheidsgraad was ok, alle leeftijden werden geprikkeld.  

• Wilden waar geven voor hun geld, maar was nogal veel 11 tot 14 pagina’s per week.  

• In verhouding tot het aantal leerlingen, nog weinig challenges verkocht. Misschien 

vroeger beginnen communiceren, meer opbouwen, mensen kennen het nog niet goed, 

heeft nog groeipotentieel. In normale omstandigheden zouden we langsgaan in de 

klassen, kinderen kennen het niet. Indien er meer promo kan gemaakt worden en 

kinderen mekaar en hun ouders kunnen motiveren, zal er meer verkocht worden. 

• Eventueel meer ludieke opdrachten zoals doe opdrachten 

• Heel arbeidsintensief, vooral het bedenken van het concept en het samenstellen van de 

challenges voor de lagere school. Volgend jaar is er al een draaiboek, een concept en kan 

het misschien in omvang wat minderen (7p en bv 4 weken). 

• Inhoud van de pakketten: specialere dingen waren tof, gek blikje, popcorn grote hit 

• Verbeteringen van week 1 tot 5 nog te versturen aan de lagere school 

• Prijzen moeten nog uitgedeeld worden, te bekijken hoe er GDPR-proof kan 

gecommuniceerd worden om toch promo te maken. Afsluitende tekst op GImme te laten 

zetten. 

 

6. Bestuur volgend jaar 2021 - 2022 

Volgende vergadering nieuw bestuur te verkiezen. Kandidaturen mogen zich bekend maken 

maar kan besproken worden op volgende vergadering 

 

7. Varia 

• GBS wilden graag bedankje geven aan Ferm voor extra inspanningen tijdens 

coronaperiode. Wil OR Mariadal hier ook aan deelnemen? Bv een koekjesmand. 

Qua communicatie goed naar de ouders, vinden dat we hier aan mogen deelnemen. 

 

• Foto’s van sportdag / uitstap Planckendael en podium om te posten op fb, gezien de 

school hier toch extra inspanningen doet en dit in de verf mag gezet worden: via fb 

pagina en gimme 

Kris stuurt mail naar Toon voor foto’s van Planckendael. Kris post berichtje op fb-pagina van 

OR. 

 

Volgende vergadering:  woe 26/05/21 om 20u 

Er wordt een doodle gestuurd (Freya) om een afsluitende drink te organiseren. Kan het 

doorgaan, eind juni, fijn. En anders annuleren we het. Desnoods aan 2 tafels. 

 

 

 

 


