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1.

Dinsdag 30 maart 2021
Dinsdag 25 mei 2021

Verwelkoming

Wegens de coronamaatregelen wordt de OR vergadering voor de eerste maal op afstand
georganiseerd, via Microsoft Teams.
Iedereen van harte welkom, en dank om de moeite te doen om aanwezig te zijn!

1

2.

Tips voor gezinnen met kinderen in coronatijden

Omdat er veel activiteiten en sociale contacten wegvallen, is het soms moeilijk om de vrije
tijd met het gezin aangenaam en constructief in te vullen. Hierbij een korte rondvraag met
tips en mogelijkheden om ‘quality time’ met het gezin te beleven in coronatijden:
-

-

-

-

-
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Geocaching: buitensport en spel waarbij gebruik wordt gemaakt van een gpsontvanger of telefoon met deze functie om ergens een zogenoemde cache
(verstopplaats) te vinden. Fijn, afwisselend en avontuurlijk om te doen met het eigen
gezin!
Met buren kunnen ‘zoektochten’ georganiseerd worden: het eerste gezin stippelt
een route uit met een krijtje. Er kunnen opdrachten neergeschreven worden, of
quizvragen… Een volgend gezin vertrekt een tijdje later. Er is geen direct fysiek
contact maar wel verbondenheid!
Ook sportieve activiteiten in gezinsverband, zoals start-to-run of ploggen (joggen in
combinatie met het verzamelen van zwerfvuil) kunnen voor aangename uren zorgen!
Nog meer fijne bewegingstips zijn o.a. te vinden op de volgende website:
https://www.familiefit.be/
Boekenruilkasten: deze zijn op vele plaatsen terug te vinden, zoals bijvoorbeeld in de
Nieuwe Molenwijk of aan Tereken Kerk in Sint-Niklaas.
De bibliotheek staat ook garant voor vele uren leesplezier. In de hoofdbibliotheek op
het H. Heymanplein (op de 2e verdieping) zijn sinds kort ook gezelschapsspelen terug
te vinden.
Elke dag 10 minuutjes naar ‘Karrewiet’ op Ketnet kijken geeft een leerzaam
schermmomentje.
Gelukkig zijn er onder kinderen van -12 jaar wel meer mogelijkheden, waardoor
vriendjes en vriendinnetjes nog bij elkaar kunnen gaan spelen.
Er kunnen iets meer hobby’s doorgaan dan in de eerste lockdown (zoals atletiek,
paardrijden…), zodat de kinderen zich toch al wat meer kunnen uitleven.
Buiten, eventueel aan de vuurkorf en met warme chocomelk, kan er wel eens met
iemand afgesproken worden om bij te praten.
Ook geven een aantal ouders aan de vrijgekomen tijd te gebruiken om samen bezig
te zijn met de eenvoudige dingen binnen het gezin (zoals spelen, voorlezen, film
kijken…), waar anders zo weinig tijd voor is, en daar erg van te genieten. We kunnen
de kinderen kinderen laten zijn, en gewoon genieten van elkaars aanwezigheid.

3.

Nieuwe rapporten / oudercontacten op afstand

Graag horen we van een aantal ouders en leerkrachten hoe het nieuwe format van de
rapporten en de oudercontacten op afstand ervaren werden:
Rapporten:
→ Overzichtelijk en enthousiasmerend rapport, kind in zesde vond het moeilijk om zelf
commentaar op het eigen rapport te geven, maar het is zeker positief en verrijkend
om hier ook als kind zelf eens over te kunnen nadenken.
→ Mooi duidelijk, overzichtelijk, tof uitgebreid commentaar per onderdeel.
Teleurstelling omdat er geen punten bijstonden, maar toch is de commentaar leuk.
Werkpunten meegeven aan kind.
→ Enthousiast, veel relevante info, de punten waren niet gelinkt aan een toets of
deelaspect, op zich weinig betekenis maar dit is goed. De focus ligt meer op
commentaren en leefhouding, wat zeker zo belangrijk is.
→ Juf: kleintjes: moeilijk om commentaar te geven. Ook wel leuk om commentaar van
kleintjes te lezen. Niet makkelijk maar toch waardevol.
→ Wat zal er met de kindcontacten gebeuren?
➔ Directie: dit blijft 3x per jaar georganiseerd, dit is waardevol en dient behouden te
blijven
Oudercontact op afstand:
→ Afhankelijk van situatie, bij sommige ouders verliep dit erg vlot en werd dit zelfs als
beter dan ter plaatse ervaren, anderen moesten lang wachten.
→ Soms een beetje technische tekortkomingen. Het zou bijvoorbeeld handig zijn om te
zien hoeveel wachtenden er nog voor je zijn, en als de volgorde duidelijker zou zijn
(er meldde iemand die overgeslagen was, en dit was niet duidelijk).
➔ Er zijn nog veel mogelijkheden te ontdekken in Teams, zo is het bijvoorbeeld mogelijk
om je te laten opbellen als er wachttijd is, en moet er meer inzicht kunnen gegeven
worden in volgorde en wachttijd. Als er meer gebruik zou worden gemaakt van
Teams in de toekomst, is het misschien handig om de extra mogelijkheden te
onderzoeken.
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4.

Ouderklanken

- Wordt de ‘Sportsnack’ nog georganiseerd voor 5 & 6 de leerjaar ?
➔ Het is noodzakelijk terug te evolueren naar code geel voor het organiseren van deze
activiteit. In principe was ook later op het jaar ook voorzien voor 5 & 6 de leerjaar. In
code oranje is dit jammer genoeg niet mogelijk.
- Instagram: iemand meldt dat de aanvraag om lid te worden al open staat vanaf
september, wordt dit nog gecheckt?
➔ Dit is een vergissing, er waren enkele kleine kinderziekten zoals een klas die dubbel
toegevoegd is. Deze problemen gaan er sowieso uit.
- Zijn er mogelijkheden voor ouders die geen Instagramaccount hebben?
➔ Er worden nog andere apps getest om vanaf volgend jaar nog meer van dit soort
problemen op te lossen. Instagram biedt alleszins al betere ervaringen dan Gimme,
maar de school blijft zoeken hoe het nóg beter kan.
- Tot 2 weken verlengde herfstvakantie, waarom week daarna pedagogische
studiedag? Waarom geen week vroeger gezet?
➔ Er was een afspraak met een extern persoon voor de studiedag van de leerkrachten,
en tevens is deze 2e week ook als vakantie bepaald door de Vlaamse overheid, dus
konden er geen activiteiten worden georganiseerd voor leerkrachten.
- Co-ouders missen soms veel info. Kan de info dubbel meegegeven worden?
➔ Hier kan zeker voor gezorgd worden. Het is voor de school het meest praktisch als dit
bij het begin van het schooljaar in september gevraagd wordt, maar ook tijdens het
schooljaar mag dit worden doorgegeven aan het secretariaat die het nodige dan
zullen doen.
- Middagpauze vrij kort. Niet alle boterhammen op. Extra aandacht?
➔ In principe is er niet minder tijd dan de voorgaande jaren (toen ging er ook tijd
verloren door de verplaatsing naar de refter e.d.), maar vroeger waren hier niet echt
klachten over. De directie vermoedt sterk dat de meeste of zelfs alle leerkrachten dit
goed opvolgen. Misschien perceptie van het kind. Jongste kinderen beginnen iets
vroeger. Ouder geeft hier wel aan dat de kinderen de huidige regeling als rustiger en
veel aangenamer ervaren.
- Code oranje: sporten buiten, frisser, legging/sportbroek aandoen? Mag dit?
➔ Dit mag! Er is ook een briefje meegegeven door de school dat er ook een
joggingbroek e.d. mee mag naar school. Dus opgelost.
- Idee voor sportactiviteit buiten: langs rusthuis en zwaaien?
➔ In code oranje moeten de leerlingen zoveel mogelijk binnen de schoolmuren blijven,
dus dit is jammer genoeg niet mogelijk.
- Facturatie: waar staan de nieuwjaarsbrieven?
➔ Er is reeds een briefje met uitleg rondgedeeld. Er wordt een kleine forfait (1 euro per
kind) aangerekend op de schoolrekening. Er is een brief voor de ouders en een
opgenomen nieuwjaarsbrief (die kan worden geopend via een kerstbal met een QR
code) voor meter en peter. Het is de bedoeling dat voor eventuele overige brieven
zelf gezorgd wordt.
- Wat met de minimumfactuur in deze periode?
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➔ In september en oktober konden de activiteiten vrij normaal doorgaan. Hiervoor
wordt elke maand 9 euro aangerekend, voor november en december samen wordt
ook 9 euro aangerekend. Het is moeilijk te zeggen wat de toekomst brengt, maar
indien nodig worden de kosten dus meer gespreid en indien niks meer kan doorgaan
dit schooljaar zal het bedrag terugbetaald worden.
- Zouden de sportklassen van het vierde leerjaar kunnen doorgaan, en moeten deze
reeds betaald worden?
➔ Het is nog niet mogelijk hier iets over te zeggen. Wie in één keer betaalt moet nog
niet betalen, voor wie gespreid betaalt lopen de betalingen wel. Als het niet zou
kunnen doorgaan worden gestorte bedragen sowieso teruggestort.
- Fijn dat de school kan openblijven voor de kleuters en lager… De meeste leerlingen
(en ouders) zijn hier erg opgelucht over.

5.
-

-

-

-

-

-
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Beleidsklanken
Twijgje: corona. Virtuele toer door de school. We gaan in elke klas en op het gehele
schoolterrein kunnen kijken en dingen aanklikken, ook in bureel en secretariaat…
omdat ouders de school niet binnen kunnen.
Voorleesweek: de leerkrachten en kinderen konden 10 boeken kiezen, deze werden
aangekocht. Verteltent, gezellige sfeer. 1 van de 10 boeken kregen de kinderen,
anderen worden opgenomen in de bib. De wedstrijd van de ‘Masked Reader’ was
opgezet om ouders meer bij de school te betrekken. Dit bleek Wendy van het
secretariaat te zijn. Deze wedstrijd werd algemeen zeer gesmaakt.
Sint en Piet kwamen op school, Sint was digitaal aanwezig in de sporthal, de pieten
waren live aanwezig ter verwelkoming (coronaproof: op de daken), en zorgden voor
amusement. Sint bracht een mooi schoolcadeau (gekleurde zit- en speelelementen
en 2 buitenspeelkeukentjes) dat werd mee gesponsord door de ouderraad.
‘Music for life’ is doorgegaan volgens een ander concept ‘doe iets voor iemand
anders’. De werkgroep heeft 3 doelen gekozen: het Veer, de Gerda en een crèche.
Hiervoor heeft de school leuke dingen gemaakt. Heel leuk op school, en de
verenigingen waren heel tevreden.
De grootouderweek wordt uitgesteld (wegens corona) naar mei of juni. De exacte
datum wordt gecommuniceerd van zodra mogelijk.
Het schoolfeest moest vorig schooljaar worden afgeblazen. Nu weten we nog niet
wat we kunnen verwachten. Er wordt aan een alternatief gewerkt, mocht dit nodig
zijn. De werkgroep is flexibel. De datum van het evenement blijft staan op
29/05/2021.
De projectweek in maart zal doorgaan. Het is nog niet duidelijk of ouders zullen
kunnen betrokken worden. Het is de bedoeling om ook verjaardagskaarten te maken
en te verkopen als geldactie.

6.

Geplande activiteiten schooljaar 2020-2021 Ouderraad

Voorlopig kan er nog niks gepland worden. We hopen dat de verkoopactie in maart kan
doorgaan, en dat we ook naar het einde van het schooljaar toe de picknick kunnen laten
doorgaan. Intussen denken we na hoe we aanwezig kunnen zijn bij de ouders. Alle tips zijn
welkom op het gekende adres: ouderraad@berkenboomheistraat.be!

7.
-

-
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Varia
Musical: datum zal worden uitgesteld, schema was krap, repetities liggen stil. Maar
de voorkeur is absoluut om het te laten doorgaan omdat iedereen er zo naar uitkijkt.
Als het niet live kan, zal het als film worden opgenomen.
Maandag 7/12 komt er een professionele firma een promotiefilm maken op school
voor op de website van de school, op vraag van stad Sint-Niklaas (om een beeld te
schetsen van de school als opendeurdagen niet mogelijk zijn). Oproep aan enkele
ouders om zich kandidaat te stellen voor een interview over de school.

