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Verslag  
    
OC werking 

• Verslag vorige vergadering is goedgekeurd 

Blok H 

Roel Thomas, als afgevaardigde van het Schoolbestuur komt uitleg geven over de stand van 
zaken met betrekking tot gebouw H. Er heeft voor de herfstvakantie een gesprek tussen het 
Schoolbestuur en de Gemeente plaatsgevonden. De druk van betrokken ouders heeft zeker 
geholpen. Op basis van dit gesprek heeft de Burgemeester snel actie genomen: 

• Het dak is waterdicht gemaakt 

• Onderzoek van de beschimmelde muur heeft uitgewezen dat enkel het 
plaasterwerk nat was, niet de muur zelf. De beschimmelde pleister is dan 
weggekapt en de muur is dan her-bepleisterd.  

• De ventilatie-roosters zijn vrijgemaakt in de klassen  

• Er is een nieuwe unit voor de luchtcirculatie gezet. Deze unit zorgt voor circulatie 
in alle 2 de getroffen klassen alsook in de bovenliggende zorgklas. Gezien deze unit 
lawaai maakt (al wel veel minder dan de vorige) wordt er momenteel toch getest 
om te zien wat de ideale timing is om deze unit te laten draaien.  

Alle metingen gedaan in de 4 klassen na de laatste aanpassingen zijn nooit boven de 900 
ppm geweest (een verschil in CO2-concentratie tussen de binnen- en de buitenlucht tussen 
600 en 1000 is een aanvaardbare waarde – zie Ageon Classificatie binnenluchtkwaliteit 
a.d.h.v. CO2-concentratie in ruimten). De metingen zijn gedaan op het slechts mogelijke 
moment van de dag en bij de meting is nooit rekening gehouden met de kwaliteit van de 
buitenlucht. De kwaliteit van de buitenlucht is de ondergrens voor de kwaliteit van de 
binnenlucht. Beter dan de buitenlucht krijg je het niet. Om de gemeten CO2-concentratie op 
een correcte schaal weer te geven volgens de Ageon Classificatie moet de CO2-concentratie 
van de buitenlucht nog in mindering worden gebracht met de gemeten CO2-concentratie in 
de klassen. 
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Voor de zorgklas is er ook een oplossing in de maak. Belangrijk is wel te melden dat er in 
deze klas ook nooit onaanvaardbare waarden zijn gemeten (steeds onder de 1000 ppm 
gebleven).  
 
Belangrijk in dit dossier is een duidelijke communicatie naar de ouders toe. Het 
Schoolbestuur zal een brief naar de ouders van de 5e en 6e klassen sturen. In deze brief zal 
een duidelijke stand van zaken gegeven worden.  
 
Algemene opmerking: In het kader van deze discussie wordt er gevraagd om nogmaals onder 
de attentie van alle leerkrachten te brengen dat het belangrijk is om de ramen tijdens de 
pauze van de kinderen toch open te zetten en zo de lucht te laten circuleren.  
 
 
Werkgroep Verkeer 
 

De werkgroep Verkeer wordt gefeliciteerd met het behalen van de eerste prijs in kader van 
de Grote Prijs Verkeer op School 2019, uitgereikt door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
(VSV) voor de campagne met filmpjes-actie die momenteel nog loopt. Daarnaast behaalde 
de school ook een zilveren medaille voor de vele acties die de school en het OC ondernemen 
voor de verkeersveiligheid.  
 
Kristin geeft een overzicht van de bezigheden van de werkgroep: 
 
Veiligheid rond de school 
Momenteel bespreekt de werkgroep Verkeer met de Gemeente (en meer bepaald de 
Schepen van Verkeer) de verschillende mogelijkheden voor de verkeerssituatie aan de 
voorkant van het gebouw eens het nieuwe schoolgebouw af is: 

• een mooie pleintje met banken zodat ouders kunnen zitten,  

• verlichtingspalen aan het zebrapad 

• fietsoversteekplaats naast het zebrapad  

• doorlopend voetpad aan de voorkant 
Volgende stap is dan om de achterkant van de school te bekijken.  
 
Momenteel is de kiss and ride aan de parking van het gemeentehuis. De werkgroep bekijkt 
momenteel twee scenario’s: 

• als het verbindingsgebouw af is en er voor het gebouw geen ‘kiss and ride’ is, waar 
naartoe met de ‘kiss and ride’? Blijven waar hij nu is? 

• tijdens de toekomstige werken van de gemeente (uitbreiding van gemeentehuis): 
waar naartoe met de ‘kiss and ride’? 

 
 
Filmpjes 
De filmjes zijn een groot succes. Naast de populariteit van de filmpjes zelf hebben deze ook 
gezorgd voor meer visibiliteit alsook meer volgers voor Facebook-pagina van het OC. Er 
moeten er nu nog drie filmpjes gemaakt worden.  
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Dag van de leerkracht 

Namens Brigitte danken alle leerkrachten de actie van het OC. Deze keer werd de 
middagspeeltijd overgenomen omdat de school een frietje aan alle leerkrachten heeft 
aangeboden. Het OC bedankt alle ouders die kwamen helpen. De leerkrachten ontvingen 
van het OC een klasbudget en een extra attentie. Bedankt Perrine en Anja voor de staaltjes. 
 
Wafels 

Joelle deelt mee dat de afhaling voor de wafels volgend jaar voorzien is op woensdag 5/feb 
en vrijdag 7/feb zijn. Noteer deze data.  
Communicatie naar de ouders zal in december gebeuren.  
 
Zaklampenzoektocht 14 februari 

Tania deelt mee dat de zoektocht zal doorgaan op 14/feb. Noteer deze alvast in jullie 
agenda. Teneinde zich te verzekeren van voldoende helpers wordt de werklijst nu al 
rondgegeven. De bedoeling is om nieuwe activiteiten aan te bieden alsook een leuke show 
te geven op het einde van de avond. Het thema wordt later meegedeeld. 
Eenzelfde budget als vorig jaar wordt goedgekeurd.  
 
Jaarboek 

Anja verduidelijkt dat we dit jaar 24 sponsors voor het Jaarboek hebben. Alle sponsors die 
een exemplaar gevraagd hebben, hebben er eentje gekregen.   
Het OC wenst hierbij alle sponsors van harte te bedanken voor hun bijdrage.  
 
Varia 

• VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen):  
Het OC heeft zijn lidmaatschap vernieuwd. De OC voorzitter is naar een VCOV 
infovergadering gegaan over ouderparticipatie. Een van de voordelen van het 
lidmaatschap zijn dat er een heleboel documenten beschikbaar die ook in onze 
werking kunnen gebruikt worden. Daarnaast biedt het VCOV ook sprekers voor 
infoavonden over diverse onderwerpen. Deze sprekers kunnen dan uitgenodigd 
worden.  
 

• Pedagogische update: Directeur Elke  geeft een update.  
Doorlichting: 3 jaar geleden werd de school onderworpen aan een doorlichting. De 
aanbevelingen betroffen, voor het lager onderwijs,  muzische vorming en voor de 
kleuterklassen wiskunde en Nederlands. De school heeft hard gewerkt om de 
aanbevelingen uit te voeren en voelt zich klaar voor een nieuwe doorlichting. De 
school verwacht zich dit jaar aan een nieuwe, volledige doorlichting.  
 
Leesmotivatie: momenteel lezen de leerkracht en de kinderen elke week twee keer 
een kwartier. Dit is op klasniveau. De school heeft dit ook eens gedaan met de ganse 
school. Gezien de positieve respons wordt dit zeker een herhaald.  
De week van 18-21 november is het ook voorleesweek waarbij ouders alsook 
kinderen van het 6e zullen voorlezen. Directeur Elke en directeur Koen gaan ook 
voorlezen.  In januari is er gedichtendag en in maart de jeugdboekenmaat.  
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Sociale vaardigheden: de speelplaatsafspraken zullen herbekeken worden en indien 
nodig aangepast worden. Meer aandacht zal hierbij uitgaan naar protocollen om de 
leerlingen weerbaarder te maken, om ze te leren omgaan met pesten, 
conflictresolutie, om ze samen te laten spelen, … 
 
Leerplan(ZIL = zin in leren): het nieuwe leerplan is geïmplementeerd. De school zoekt 
nu naar een goede manier om dit te evalueren. In het kader van deze aanpassing 
werd ook het rapport aangepast. De vernieuwde versie geeft niet alleen punten maar 
tracht ook het groeiproces weer te geven.  
 

• Investeringen 
o OC polo’s voor nieuwe leden zullen worden besteld.  
o Drinkbussen: het doel om herbruikbare drinkbussen te promoten lijkt bereikt. 

Na evaluatie wordt beslist om de drinkbussen voor de 1e kleuterklas nog te 
behouden, maar deze voor het 1e leerjaar af te schaffen.  

o Bij de voorstelling van het OC aan het begin van het jaar werden via de 
ideëenbus vele voorstellen verzameld. Pro memorie investeringen van het OC 
dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: educatief, duurzaam en 
recreatief,  geen weerkerende kost). Na het overlopen van alle voorstellen 
,zullen volgende drie voorstellen verder onderzocht worden: 

▪ Schooltuin (kruiden/groententuin, insectenhotel, composthoop) 
▪ Picknicktafels voor 1e en 2e 
▪ Bibliotheek in iedere klas (er is een grote nood aan kwalitatieve 

boeken in alle klassen) 
Rondvraag 

o CPR opleiding voor leerkrachten is nog niet gelukt door omstandigheden. De 
vraag is of dit alsnog zou kunnen worden opgenomen. 

o Uitgang 4-5-6: wat zijn de afspraken ivm de uitgang aan de parking van het 
gemeentehuis. De Directie deelt mee dat er in principe steeds toezicht moet 
zijn aan die poort, maar dat het soms in uitzonderlijke omstandigheden kan zijn 
dat de klassen naar buiten komen zonder dat er daar een toezicht aanwezig is. 
De school streeft er naar om dit soort situaties zo veel mogelijk te vermijden.  

o Ontharding van speelplaatsen: hieromtrent werden geen initiatieven genomen 
omdat bij ontharding de overlevingskansen van de planten gering is en 
bovendien deze ontharde plaatsen bij regen in modderpoelen veranderen wat 
de properheid van de klassen ook niet ten goede zou komen.  

o Foto’s kinderen: op een vraag ivm het respecteren van de privacy van de 
kinderen bij het nemen van foto’s op school deelt Directeur Koen mee de 
ouders de keuze hebben. 

                         Wat betreft de bevraging ivm privacy mbt tot schoolfotograaf staat het volgende in  
de vragenlijst: 

Er zal een externe fotograaf ingeschakeld worden, deze dienst is eveneens onderworpen aan de verordening van de GDPR. Met deze dienst 

zal een overeenkomst worden afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. Deze foto’s zullen geplaatst worden op het 

digitaal platform van de fotograaf waar ouders de digitale bestelling kunnen uitvoeren. Mogen wij als school uw kind laten fotograferen 

door deze dienst, met als doel: 

- maken van een klasfoto                                                                                                                   0 ja                       0 neen 

- maken van een individuele foto                                                                                                     0 ja                       0 neen 
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o Schoolfotos: De bemerking wordt gemaakt dat de klasfoto’s (groepsfoto) een te 

klein formaat hebben. Er is vraag naar het grotere formaat van een aantal jaar 
geleden. 

 
 

-****************- 
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