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Aanwezig: Dirk, Filip, Hanne, Elke, Frank, Raf, Wim, Elene, Ward, Sadia    

Verontschuldigd: Jochen, Martine 

Afwezig:  - 

Schoolteam:  Juf Katrien 

      

Gasten:  - 
 

Volgende vergadering :  2de helft augustus 2020 
  

  



 

Agenda – ad hoc overleg omwille van COVID19 
 

1. Verslag  

2. Leerstof  

3. Rapport en oudercontact 

4. Aanwezigheid op school 

5. Beloning fluocontrole 

6. Varia 

 

 

1. Verslag 
- Het verslag van vorige vergadering wordt integraal goedgekeurd. Dit verslag mag op de 

website geplaatst worden.  
 

2. Leerstof 
- De leerlingen krijgen naast hoofdvakken ook andere stoffen aangeboden om voldoende 

afwisseling te voorzien, zodat de aandacht behouden blijft. 
  

3. Rapport en oudercontact 
- Er zal niet gewerkt worden met een rapport met punten. Wel zullen de leerkrachten een beeld 

vormen van de leerprogressie van de leerlingen in de klas en dit schriftelijk weergeven in een 
rapport, waarbij eventuele werkpunten geformuleerd kunnen worden. Voor kinderen die extra 
zorg behoeven zal een online oudercontact voorzien worden, alsook voor de ouders van 
leerlingen van het 6de leerjaar. De Baso-fiches werden reeds bezorgd voor het 6de leerjaar.  

- Bloktoetsen of LVS testen zullen worden afgenomen door de leerkrachten waarbij de 
resultaten niet met cijfers weergegeven zullen worden. 

- Voor het eerste leerjaar zal het leesniveau tegen het einde van het schooljaar gemeten 
worden, hiertoe is de hulp van de zorgkracht nodig. Voor de andere leerjaren wordt dit begin 
september gedaan. 
      

4. Aanwezigheid op school 
- Kinderen die niet naar school komen dienen als onwettig afwezig geregistreerd te gevolgen, 

doch gezien de uitzonderlijke omstandigheden ikv COVID19, zal hier geen gevolg aan 
gegeven worden. Wel wordt aan de ouders van deze kinderen geadviseerd om contact op te 
nemen met de school zodanig dat de kinderen thuis het nodige onderwijsaanbod en –vormen 
aangeboden krijgen. 

 

5. Fluobeloning 
- Er wordt nagedacht om de laatste schooldag(en) evt. een traktatie te voorzien voor de 

kinderen voor het dragen van fluo. Dit zou evt. een ijsjestraktatie kunnen zijn. Er zal 
nagekeken worden of dit veilig kan en hoe dit georganiseerd kan worden. Juf Katrien en Dirk 
nemen hiertoe verder initiatief. 
 

6. Varia 
- De ouderraad wenst alle leden van het schoolteam uitdrukkelijk te bedanken voor alle 

inspanningen. De school dankt alle ouders uitdrukkelijk voor het vertrouwen en het opnieuw 
mogen verwelkomen van de leerlingen. 

- Juf Katrien maakt een nieuwe schoolkalender op, Dirk een nieuwe kalender voor 
vergaderingen ouderraad. 

- Klasfoto dit jaar door schoolfotograaf kon niet doorgaan, er wordt gedacht aan een alternatief 



met de inzet van de juffen en meesters. 
  


