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Ouderraad De Zeppelin
Verslag van de vergadering van 16-09-2020
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Dirk, Hanne, Martine, Wim, Elke, Ward, Elene, Sadia

Gasten:

-

Jochen, Raf
Juf Katrien
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1. Welkom
Welkomstwoord van de voorzitter aan het schoolteam en de leden van de Ouderraad bij
aanvang van het nieuwe schooljaar.

2. Verslag
Het verslag van vorige vergadering wordt integraal goedgekeurd. Dit verslag mag op de
website geplaatst worden.

3. Mededelingen schoolteam
1. Scholen blijven bij alle kleurcodes open, maatregelen die werken blijven behouden:
a. handen wassen met zeep, heeft voorkeur op ontsmettingsalcohol
b. direct plaatsnemen in de klassen ‘s morgens
c. lagere schoolkinderen eten ’s middags in de klassen (geldt niet voor kleuters, zij
eten in de eetzaal)
d. eenrichtingsverkeer in de gangen wordt sterk geadviseerd
e. andere richtlijnen die nuttig gebleken zijn, blijven behouden waar mogelijk en nuttig
2. Evaluatie thuisonderwijs
a. Uit de respons bleek dat er veel verschillen waren tussen ouders, kinderen, alsook
leerkrachten. Enkele leerpunten die meegenomen worden, mocht de situatie zich
opnieuw voordoen:
i. Leerkrachten geven best meer online les, in de lagere studiejaren zijn
langere filmpjes met uitleg aangewezen (ipv korte filmpjes)
ii. Meer contactmomenten (bv. dagelijks) voorzien met leerlingen en ouders
waarbij vragen gesteld en beantwoord kunnen worden, ook voor wat betreft
timing wordt best gekeken naar een moment waarop de pc’s van ouders
meer beschikbaar zijn (bv. ’s middags tijdens lunchpauze)
iii. In de hogere leerjaren beter opvolgsystemen voor taken implementeren
3. Er wordt sterker geobserveerd dan in normale situaties of er een eventuele achterstand bij
de leerlingen is op gebied van leren en emotioneel welbevinden, en eventuele extra
ondersteuning kan geboden worden ondermeer via de zorgleerkrachten.
Leerlingvolgsysteem (LVS)-testen worden afgenomen aan het begin van het schooljaar, dit
schept een goed beeld. Er wordt gevraagd om terugkoppeling te doen van de LVS naar
ouders toe op korte termijn (bv. via Questi).
4. Oudercontacten zullen bij voorkeur persoonlijk en fysiek plaatsvinden. Timing voor de
kerstvakantie.
5. Veiligheid voor kinderen af te halen op het kerkplein zou verbeterd kunnen worden door de
parking op het plein van éénrichtingsverkeer te voorzien. Juf Katrien vraagt na of het
mogelijk is om enkele verkeersborden te plaatsen.

6. Prioriteiten van school blijven behouden, met name ZIL implementeren in nieuwe leerplan.
Daarnaast wordt er ingezet op taalbeleid bv. zin in lezen creëren door leeskwartiertje in te
voeren. Juf Katrien bezorgt de ouders een infofolder. Suggestie: het werken met
anderstalige boekjes, niveau AVI1 en AVI2, herkenbare films in andere talen (bv. Disney).
7. Voorbereiding op secundair onderwijs:
a. boekje van CLB ‘Op stap naar het secundair’, dit wordt toegelicht door het CLB
b. multidisciplinair overleg waarbij besproken wordt wat de voortgang en het
studiekeuze-advies kan zijn, gebaseerd op de aanwijzingen van het kind alsook de
ouders
c. scholen sturen uitnodigingen voor opendeurdagen
d. leerkrachten van het secundair komen ook in de lagere school een les geven
e. leerlingen worden ook eens ontvangen op de secundaire school.
8. Werkgroep Speelplaats (Hanne, Elke, Elene en Sadia hebben interesse om hieraan te
participeren): focus 2020-2021 à rustige speelhoek

4. Activiteiten ouderraad
1. Kienavond: Dirk bevraagt aan de organisatie wat de verwachtingen in COVID19 tijden zijn,
mocht de kienavond doorgaan op zaterdagvond 10 oktober dan kan Raf zich vrijmaken,
Jochen misschien. Er wordt gevraagd of een andere datum ook mogelijk is.
2. De geocaching activiteit zal omwille van de Coronacrisis en de hiermee gepaarde gaande
onzekerheden, voorlopig niet doorgaan. De organisatie op een later moment wordt tot de
eventuele mogelijkheden gerekend.
3. De pizza-pasta activiteit zal opgevolgd worden door Elene, zij neemt contact met de zaak
voor een update anno 2020 in tijden van Corona.
4. Leren groeien:
- sessie in de klas zal plaatsvinden op 16 oktober van 9.00-10.30 uur
- sessie met de ouders op 26 oktober, voorstel vanuit ouderraad: fysiek laten doorgaan in
aanwezigheid van 1 kind + 1 ouder per tafel. Juf Katrien legt voor aan de preventie
adviseur of dit kan alsook waar dit kan (zaal middelbaar? Markthallen?)

5. Fluocontrole
Fluocontrole: Juf Katrien post een informatieve brief op Questi, de (zorg)leerkrachten zullen
mee ingeschakeld worden voor het uitdelen van de fluobeloning, Sadia koopt een beloning
(gekleurde pennen voor 190 kinderen in de Action met inachtname van het maximum
budget)

6. Mandaten
Volgende mandaten in de ouderraad lopen af of zijn vacant:
-

Voorzitter: juni 2021
Ondervoorzitter: vacant
Secretaris: juni 2023
Penningmeester: juni 2023

De leden van de ouderraad worden gevraagd om tegen volgende vergadering kenbaar te
maken of zij een functie willen opnemen bij de voorzitter. De functies zijn beschreven in het
Huishoudelijk Reglement, Hoofdstuk 4.
Hoofdstuk 4

(Onder)voorzitter, secretaris en penningmeester

§ Art. 9. De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester worden voor de duur van
hun mandaat democratisch verkozen door de leden van de ouderraad. De stemming gebeurt
schriftelijk. De kandidaat met de meeste stemmen is verkozen. Bij gelijk aantal stemmen wordt
onder deze kandidaten een nieuwe stemming gehouden tot slechts 1 kandidaat met de meeste
stemmen overblijft. Wanneer er slechts één kandidaat is voor de te bestemmen functie, is de
kandidaat automatisch verkozen.
§ Art. 10. De voorzitter opent en besluit de vergadering. Hij leidt de besprekingen, staat in voor de
goede werking van de ouderraad en waakt over de naleving van het huishoudelijk reglement.
§ Art. 11. Alle briefwisseling bestemd voor de ouderraad, wordt aan de voorzitter gericht. De
briefwisseling die van de ouderraad uitgaat, wordt ondertekend door de voorzitter en door de
secretaris.

7. Varia
/

