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1. Woordje van de voorzitter. 

Door de situatie met COVID-19 gingen de vergaderingen ouderraad dd 23 
Mar en 25 Mei 20 om veiligheidsredenen niet door. Deze vergadering werd 
georganiseerd via Google Meet. 
Dit is de laatste vergadering van mij als voorzitter en van Luc als 
ondervoorzitter. 
Wij willen iedereen bedanken voor de vlotte samenwerking en we zijn 
ervan overtuigd dat de ouderraad veel kan bijdragen bij de goede 
werking van de school. 

 
2. Voorstelling GOK-werking. 

Een uitleg over de GOK-werking voor de volgende 3 jaar werd door 
Mevr Marieke Dierickx gegeven. 
Hierbij werd verduidelijkt dat er 2 thema's uitgewerkt zullen worden: 
1. Preventie en ontwikkeling leerachterstanden en studie- en 
gedragsproblemen 
2. Leerlingen en ouderparticipatie 
Het team had over het laatste punt graag onze 
meningen/antwoorden gehad en dit aan de hand van de volgende 
4 vragen: 
 
1. Vinden wij (ouders) dat er voldoende communicatie is tussen de 
school en de ouders (op verschillende vlakken: smartschool, brieven, 
telefonisch, ...) 
2. In de school verloopt de briefwisseling met leerlingen en ouders dit 
schooljaar vaak via Smartschool. Zijn jullie tevreden over deze manier 
van communiceren? 
3. Voor de briefwisseling met ouders (bijvoorbeeld bij uitstappen) 
gebruiken we een vast sjabloon (template). Hebben jullie dit reeds 
opgemerkt en maakt dit voor jullie de briefwisseling duidelijker?  
4. Zijn er eventuele werkpunten, aandachtspunten waarmee we als school 
aan de slag zouden kunnen gaan? 
 
Er werd afgesproken dat de voorzitter deze vragen naar de leden zal 
doorsturen, de antwoorden zal verzamelen en een globaal antwoord zal 
sturen naar Mevr Dierickx. 



 
3. Goedkeuring vorig verslag 13 Jan 20 

Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 
 

4. Verkiezing (onder)voorzitter en secretaris 
Aangezien de huidige voorzitter en ondervoorzitter de ouderraad dienen 
te verlaten, dienen deze functies ingevuld te worden. 
De verschillende functies zullen tijdens de volgende vergadering samen 
met de directie verkozen worden. 

 
5. Bespreking enquête door school naar de ouders 

Enkele weken geleden werd door de directie een enquête verstuurd over 
de aanpak van de school tijdens de COVID-19. 
240 antwoorden werden ontvangen.  
Een overzicht werd door de directie gegeven over de ontvangen 
antwoorden. 

 
6. Voorstel enquête door de ouderraad naar de leerlingen en ouders 

Tijdens de vorige vergadering was een belangrijk agendapunt de planning 
van culturele evenementen door de ouderraad. 
Om een zicht te krijgen wat de interesses van leerlingen zijn, werd 
voorgesteld om een enquête op te stellen. 
We zouden twee enquêtes willen opstellen: één voor de leerlingen en één 
voor de ouders. 
Dit zal verder uitgewerkt worden bij het begin van volgend schooljaar. 

 
7. Jaarplanning 2020-2021 

De jaarplanning voor het volgend schooljaar zal opgemaakt worden 
tijdens de eerste vergadering ouderraad die zal doorgaan op 14 Sep 20. 

 
8. Schoolraad 

De schoolraad van 18 Mei 20 werd om de gekende 
pandemieomstandigheden uitgesteld naar 22 Jun 20. Deelnemers van de 
ouderraad aan deze schoolraad zijn Tom en Inge. 
 

9. Varia 
a. Afscheidnemers 

Zoals hierboven reeds vermeld, nemen we afscheid van Luc en Peter. 
Zoals elk jaar wordt hen een afscheidscadeau aangeboden per actief 
jaar als lid van de ouderraad. Luc: 4 jaar, Peter: 7 jaar 

b. Italiëreis 
Om welgekende redenen kon de Italiëreis voor de laatstejaars niet 
doorgaan. Een regeling voor de terugbetaling van de voorschotten 
werd uitgewerkt en terugbetaling werd gerealiseerd. 

  



 
c. Proclamatie 

Een proclamatie zoals we vorige schooljaren kenden, zal niet doorgaan. 
De proclamatie zal doorgaan op school per klas, maar zonder ouders. 
Dit ten gevolge van de beperkingen door COVID-19. Een rondschrijven 
werd ondertussen gedaan. 

d. Ctl fietsen 
Een Ctl van de fietsen dient te gebeuren zodat bij het begin van 
volgend schooljaar alle fietsen terug baanvaardig zijn. 
Eddy, helpende ouder, heeft bevestigd dat hij zoals vorig schooljaar de 
fietsen zal controleren begin Jul 20 en tijdens de laatste 2 weken van 
Aug 20 zal hij ze herstellen. Verder op te volgen door de volgende 
voorzitter. 

e. Binnenbrengen Materiaal ouderraad 
Indien leden nog materiaal in bezit hebben, kan dit materiaal 
binnengeleverd worden via het secretariaat van de school met 
vermelding om dit in de opbergruimte ouderraad te plaatsen. De polo’s 
werden ondertussen door Peter binnengeleverd. 

f. Op 17 Sep zal de infoavond doorgaan. Aangezien net dat weekend de 
plantjesverkoop plaatsvindt voor Kom Op Tegen Kanker, heeft Luc 
gevraagd om dit jaar ook aanwezig te mogen zijn om azalea’s te 
verkopen. Dit werd door de directie goedgekeurd. 

 
Overzicht belangrijke data 2020-2021 
Ouderraad: 14 Sep 20 
Schoolraad: 22 Jun 20 
Infoavond: 17 Sep 20 

 
Peter Poriau 
Voorzitter 


