Ouderraad maandag 12 november 2020 – Virtuele vergadering
Aanwezig: Natacha Reynaert, An Vande Casteele, Marleen Claeys, Ivo Van Caelenberge, Mathieu
Peeters, Mieke Van Overbeke, Mieke Demeulenaere, Isabelle Van Hauwermeiren?
Directie: Dirk Dewinter, Johan Vanloo
Verontschuldigd: Tom Hanssens, Harry Huskens
Deel 1: Ouderraad met directie
1. Verwelkoming leden ouderraad
2. Goedkeuring verslag: het verslag zal op Smartschool worden gepost
3. Impact corona op school:
- 3de graad: Slechts 4 besmettingen voor de vakantie, geen transmissie op school.
Vanaf maandag ½ afstandsonderwijs en ½ op school (Cf Mail directie). Voor
examens 2 scenario’s – 100% vs. 50% op school. OKAN komen elke dag.
- Lipsius: examens 1 week later dan 3de graad, planning waarbij klassen op andere
momenten starten. Hopen op 100% te kunnen blijven. Als leerlingen (LLN) klaar zijn
mogen ze naar huis.
- Kwetsbare LLN: OKAN, BSO 2de gr  contactonderwijs, 3de gr incl stages, vooral
contact met beperkt afstandsonderwijs.
- Vragen OR:
 Gezien de onregelmatige uren werd de vraag gesteld naar de impact op de
busregeling? Zijn er afspraken met de Lijn?  Johan contacteert de gemeente
Overijse
 Wat met kerstexamens, is er een optie om deze af te schaffen? Dit is niet in
overweging genomen, gezien permanente evaluatie hierop moet aangepast
zijn. Zo’n beslissing dient bij schoolstart moet genomen worden,
doelstellingen van het leerplan moeten kunnen geëvalueerd worden.
4. Studie-uren op school (de leerlingen hebben vele studie uren):
- Verschillende oorzaken:
 Langdurige afwezigheden enkele leraars in de 3de graad, dit is opgelost
 Lipsius: moeilijk om vervanging te vinden. Nog steeds vacature open voor
Nederlands en Engels
 Inrichten van vervangingsles is moeilijk:
 7 mensen die individueel klas begeleiden indien 7 leraars afwezig
 Klassen mogen niet mengen
 In eetzaal is geen oplossing
 Het aanbieden van extra opdrachten vereist toezicht
- Alternatieve voorstellen door OR: vb Podiumaanhuis.be; creatieve invulling;
universiteit van Vlaanderen; TED talks; voorstel om werkgroep op te zetten binnen
OR + mensen secretariaat (nauw verbonden met vervangen van leerkrachten); Johan
doet oproep aan leerkrachten;
5. Welzijn, corona-moeheid bij leerlingen
- Vraag werd gesteld wat de initiatieven zijn op de school voor het welzijn van de
kinderen, specifiek tijdens de coronatijden:
 Veel verborgen problematiek op school; jeugddepressiviteit; anorexia 3tal
vorig jaar; verschillende leerkrachten verlenen luisterend oor;
- Andere vraag: Hoe kan er een positieve schwung teruggebracht worden wanneer door
corona alles verboden is/lijkt? Suggestie OR: quid vloggers? BV inschakelen? …
6. Stand van zaken Lotus-actie:
- 3x zoveel meer verkocht dan andere jaren, 741 zakjes, ook veel leerkrachten hebben
besteld (pluim voor hen!!)
- Levering op 23/11 in D refter – inpakken op wo 25/11.
Verdeling op 27/11 namiddag op school (ism leerkrachten). 4de en 6de lj dan niet
aanwezig, hiervoor regeling nog uit te werken. Verwachte opbrengst van +/- 3000 €
7. Impact corona op activiteiten: lezingen en verkeersactie

-

Lezing kan evt op school op 27/11 of 4/12 (+/- 2 uur)
Voor te leggen aan leerkrachten door Johan.
Wat met ouders?
 Link doorsturen zodat ze thuis ook kunnen volgen?
 PPT delen
 Voorstel Johan: mogelijkheid voor korte versie voor ouders bv. ‘s avonds?
- Owv Corona kon verkeersactie niet doorgaan
8. Stand van zaken Italiëreis vorig schooljaar
- Juridische procedure – uitspraak 21 november 2021
- Vouchers: reis BSO / voucher voor Parijs
9. Varia
Communicatie van directie naar jeugd toe (“Jeugd doet het goed”)
wordt geapprecieerd door ouders.
Deel 2: Ouderraad zonder directie
1. Actiegroep Activiteiten: stand van zaken Lotus-actie en verdere organisatie
 Natacha stuurt mail naar helpers
2. Actiegroep Activiteiten: lezingen
 Andere lezingen on hold.
3. Actiegroep Cultuur
 workshops – on hold totdat er wat meer duidelijkheid komt.
 Achter de Schermen (Den Blank) – evt provisoire datum vastleggen (na
paasvakantie?)
4. Actiegroep Sport
 Stijn zou graag estafette doen in mei
 Vraag wordt er zich nog omgekleed in kleedkamers? Veiligheid in kleedkamers
 Quid actie met activity trackers?
5. Actiegroep Verkeer en veiligheid
6. Andere:
- kan er een kast op school voorzien worden voor materiaal ouderraad? Te vragen aan
directie.

