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Ouderraadvergadering 4 

25 mei 2021 

 

Aanwezigen: Barbara Smitz, Els De Bruyne, Merel Meersschaert, Naoual Doudouh, Thomas 

De Geest, juf Lieselot, meester Jens, juf Lieve, directeur Heidi, directeur Sofie, juf Mieke, juf 

Ann, juf Astrid, juf Liesbet, juf Karlijn, juf Veerle, meester Sam, Sarah Pyl, Sam Cole, juf Liezel, 

Sarah Segers, meester Pieter, Griet Van Belleghem, Anke Pauwels, juf Mireille, juf Maayke, 

Sofia De Lathouwer, juf Lotte, Sarah Van Haelewyck, Soetkine Aps, juf Jolien, Machteld 

Overmeire 

Verontschuldigd: Najat El Marchouhi, Fenne-Chien Huylebroeck 

Verslag: Thomas De Geest 

 

1. Verwelkoming 

Jammer genoeg is een OR-vergadering met fysieke aanwezigheid nog niet mogelijk omwille 

van Corona… Toch dank aan allen voor jullie uitgebreide opkomst via Teams! We starten met 

een namenrondje, om te weten met wie we het scherm delen. 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van de vorige vergadering (30 maart 2021) wordt bondig overlopen en 

goedgekeurd. 

3. Vorige activiteiten 

- Evaluatie verkoopsactie: 

Beste verkopers: Gitte Mels, Laura Brys, Gust Van Mechelen, Loewis De Rudder, Jules 

Verhelst 

Nogmaals dank aan iedereen die bijgedragen heeft aan deze actie! 
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4. Komende activiteiten 

- De ouderraad heeft een wandelzoektocht uitgewerkt. Deze wordt meegegeven in de 

take-away BBQ box, en op facebook gepubliceerd, op de pagina van ‘Ouderraad 

Berkenboom Heistraat’. Deze kan op eigen initiatief en tempo worden gedaan vanaf 

29 mei tot 10 juni. Er zijn routes van 4 of 8 km. 

Er zijn attenties voorzien van de school en de ouderraad voor de winnaars van de 

hoofdprijs, de fotoprijs en de prijs voor de beste antwoorden. 

We roepen iedereen op om zich aan de geldende coronamaatregelen te houden. 

- Oudercafé (bij oudercontact): af te wachten 

- Picknick op  16 juni mogelijk ? Wat zijn dan de maatregelen? Overlegcomité 28 mei/ 

4 juni afwachten.  

- Onze hoop om terug activiteiten te kunnen organiseren rust vooral op volgend 

schooljaar. 

5. Voorstellen voor activiteiten komend schooljaar 

We hopen dat komend schooljaar anders is dan het huidige schooljaar! 

- 4 OR-vergaderingen gespreid over het schooljaar 

- cinema-avond (oktober-november) voor verschillende leeftijdsgroepen (turnzaal? 

Kerk? Zaal oase?...) 

- winterdrink: 17 december 2021 

- pannenkoeken voor lichtmis: donderdag 3 februari 2022 

- verkoopactie, gelijkaardig als dit  jaar, andere ideeën… 

- klusdag i.k.v. werken rond pimp je speelplaats, bekijken met directie waarvoor de 

hulp van de ouderraad gewenst is, wanneer? Seizoen? Binnen? Buiten? 

- Schoolfeest: helpende handen vanuit de ouderraad 

- Fiets-wandelzoektocht, evaluatie na dit schooljaar, beslissen of we dit volgend jaar 

terug doen 

- Picknick, we hopen dat dit volgend schooljaar juni 2022 zonder meer kan doorgaan 

- Oudercafés en koffiemomenten 

- Ideeën zijn altijd welkom voor andere activiteiten! 

 

6. Oudervragen 
 

- Dit is een jaar dat jammer genoeg in het teken staat van corona, maar is er nog 
mogelijkheid om contact te hebben tussen 1e en 6e leerjaar? (peters en meters) 
➔ Als de maatregelen het toelaten zéker! 

- Wordt de musical, die dit jaar niet kon doorgaan, hernomen? 
➔ Dit is een initiatief van leerkrachten zelf, de vraag is nog niet expliciet gesteld, 

maar het zal terug groeien vanuit de leerkrachten zelf. Uitstel is geen afstel… 
-  Bestaat er een kans dat het laatste oudercontact in de tuin zou kunnen doorgaan? 

➔ Bij voorkeur wel, maar afwachten. Bij mooi weer zou het waarschijnlijk wel 
lukken, maar… binnen-en buitengaan school moet veilig kunnen verlopen. 
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- De jaarlijkse BBQ/schoolfeest is normaal het moment dat de peuters kennis maken 
met de school Kan er eind augustus een moment worden voorzien dat dit kan 
doorgaan? (vb. in combinatie met bij wie-zit-ik moment) 
➔ Nog geen plan voor peutertjes apart. Maar het is een goed idee, directie bekijkt 

of het haalbaar is. 
- Vraag naar inhoudelijk moment? Bepaald thema? 

➔ Van directie uit zal er een avond zijn voor kleuters van Exentra (Expertisecentrum 
rond Hoogbegaafdheid). 

➔ Iets rond mogelijkheden rond digitalisering zou de directie sterk interesseren. De 
school zit wat dat betreft op zijn honger. Tips om speels om te gaan met het 
digitale in de klassen. 

- Suggestie voor de school: take-away BBQ en verkoopactie kaartjes te dicht op elkaar. 
➔ Eerst gingen het kerstkaarten zijn, maar dit paste niet in de planningen, na 

krokusvakantie was corona spelbreker. De school is zicht bewust dat dit een 
beetje ongelukkig was. 

- Kaartjes: allemaal dezelfde, zou leuk zijn dat dit meer gemengd is. 
- Kaartjes: allemaal tegelijk drukken? 

➔ Wordt niet weggegooid, bedrijf neemt de ongebruikte kaartjes terug en gebruikt 
deze nog met vb. ‘leerling van 2e leerjaar heeft dit getekend’. 

- Oproep directie: fundagen 24/06: circus! Er wordt hulp gevraagd om de tent op te 
zetten (Woensdagnamiddag 23/06 vanaf 13u30 – ca 16u30) en af te breken (24/06 
vanaf 15u30 – ca 17u30): 5 à 6 mensen. 
➔ Voor de opbouw op woensdag kunnen we vanuit ons bestuur de nodige mensen 

voorzien, voor de afbraak bekijken we nog of we de nodige mensen kunnen 
vinden. 

- Wat gaat er nog door in die week? 
➔ Circus & dieren 
➔ Springkastelen 
➔ Olympische spelen met picknick en dessert 
➔ Festivaldag met jonge dj’s: optreden/dansen 
➔ voor 6e leerjaar ook nog een extra alternatief omdat ze pennenzakkenrock 

moesten missen 
- Gaat 30 juni door als laatste schooldag? 

➔ Dit is een punt van discussie dat binnen de schoolraad beslist moet worden, 
omdat de laatste schooldag normaal een volledige dag dient te zijn. Intussen is 
beslist dat deze dag geen les meer gegeven zal worden. 

 
 

7. Beleidsklanken 

- Heel erg bedankt aan Barbara voor alle inspanningen! Veel succes aan Naoual met de 

nieuwe rol als co-voorzitter! 

- In mei is er met alle leerkrachten en de kinderen gepraat, en er werden een aantal 

vragen gesteld naar hoe ze de toekomst van de school zien. 

Naar aanleiding hiervan worden ook een aantal vragen voorgelegd aan de ouderraad: 
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o Geef maximum 3 voorbeelden van acties of situaties die je graag wil 

behouden op onze school en ook max 3 die je graag anders zou zien (vb. 

studie liever verplicht…) 

Bij voorkeur blijvers: 

▪ Kwartiermakers 

▪ Overal op de speelplaats spelen (als bubbels niet meer nodig zijn) 

▪ Werken met wiskundegroepen, interactie met kinderen van andere 

klassen, pluswerking 

▪ ICT-werking, vooral bij jongere kinderen zie je de vaardigheid 

▪ Mama- en papadag 

Bij voorkeur anders: 

▪ Daily mile is op de achtergrond geraakt door corona, dit was wel een 

toppertje 

▪ Kleuters terug afhalen in de gang? Absoluut, als corona voorbij is! 

▪ Klassen elke 2 jaar mengen, goed of niet? Eerst bedenkingen, maar dit 

blijkt wel vooral een voordeel te zijn. 

o Als jullie een prioriteit zouden mogen kiezen voor onze school wat zouden 

jullie dan kiezen? 

▪ Optimaal differentiëren. Ook voor taal? Ja, maar zien dat er niet te 

veel opgedeeld wordt. Kind mag niet te veel weggerukt worden van de 

klasleerkracht. Uniformiteit tussen de leerkrachten, maar de 

leerkracht moet ook voor een stuk de eigen stijl kunnen behouden. 

o ‘Hier groeien de helden van morgen’ welk subdoel zou je hiermee kunnen 

verbinden voor het volgende schooljaar? 

▪ Hoe leeft dat thema in de school op dit moment? Dit is de draad 

doorheen alles. Op schoolniveau was het moeilijk dit jaar. Het zou iets 

meer tot uiting kunnen komen door errond te werken. Iedereen is 

ergens goed in. Zelfgestuurd leren. Digisprong, laptops, leerlingen 

kunnen eigen leerproces ook in eigen handen nemen. Wat kan ik al 

goed? Wat minder? Waar kan ik nog leren? 

▪ Ook een held worden op maatschappelijk vlak, niet alleen academisch 

gezien. De helden van morgen leven ook in de maatschappij. 

Kennis maken met de maatschappij op hun niveau waar ze leven. Iets 

specifiek gericht bezoeken elk jaar. Stap voor stap groeien, lager ook 

buiten de school. Elk jaar rond een bepaald thema werken. 

▪ De slogan zit er dagdagelijks in ‘doe maar, probeer maar’. Je kan het 

‘upliften’ naar ‘superhelden van morgen’. Iedereen is anders en mag 

ook anders zijn: anders reageren, andere interesses... 

▪ Sterk punt van de school: algemeen kritisch denken wordt 

gestimuleerd. 

o Wat is volgens jullie het doel van een ouderraad? 

▪ Activiteiten organiseren voor de school en de ouders hierbij betrekken 

▪ De school praktisch en financieel ondersteunen 

▪ Meedenken met de school 
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▪ Bruggen bouwen, drempel verlagen 

o Hoe kan het contact tussen de ouders en de school geoptimaliseerd worden? 

▪ Oudercafé en koffiemomenten op ander moment organiseren, zodat 

ook de leerkrachten aanwezig kunnen zijn voor informele babbels. 

▪ Ook de OR-vergadering is altijd een stuk informeel. Dit hebben we 

moeten missen dit schooljaar, maar hopen dit zo snel mogelijk terug 

te kunnen hernemen. 

- De directie doet haar uiterste best om alle informatie die bekomen wordt via de 

gesprekken met leerkrachten en  kinderen, en bovenstaande antwoorden op de 

vragen, om zo optimaal mogelijk toekomstplannen te maken voor de school. 

8. Afscheid Barbara Smitz als co-voorzitter 

Dit is de laatste vergadering van de ouderraad die doorgaat met Babs als co-voorzitter. We 

danken haar van harte voor alle inzet  en enthousiasme die ze de voorbije 10 jaar getoond 

heeft voor de ouderraad! 

Barbara geeft ons nog een terugblik op haar mooie jaren binnen de ouderraad aan de hand 

van een aantal foto’s en herinneringen. 

9. Naoual Doudouh als nieuwe co-voorzitter 

We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe co-voorzitter, naast de huidige co-voorzitter Els De 

Bruyne. Naoual Doudouh zal deze rol op zich nemen. We wensen haar alvast heel veel 

succes! 

10. Varia 

- We willen nog eens het ‘geef’ platform (FaceBook groep – Berkenboom Heistraat-

ouders voor ouders) van juf Ruth in de kijker zetten. Hier kunnen dingen (kleding, 

boekjes, zwemspullen…) die niet meer kunnen gebruikt worden aangeboden worden 

voor geïnteresseerden. Hiermee willen we duurzaamheid bevorderen, en de 

afvalberg verkleinen. 

 


