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1. Corona op school 

- Als school met een sterk team proberen we de werking zo goed mogelijk te laten 

verlopen 

- Er wordt veel flexibiliteit van leerkrachten gevraagd en geleverd waarvoor heel veel dank 

- Hilde neemt de rol van directie ter harte en ondanks deze moeilijke situatie lukt het haar 

zeer goed om alles te coördineren en de school open te houden. Proficiat! 

- Het tweede rapport wordt met een week uitgesteld zodat leerkrachten een beetje meer 

tijd hebben om lessen en toetsen in te halen.  Dit zal niet voldoende zijn voor alle 

kinderen omdat sommige klassen in quarantaine gingen, maar dit wordt duidelijk 

gecommuniceerd naar ouders via de nieuwsbrief. 

- Hilde stuurde reeds een bedanking voor het dragen van de mondmaskers via de 

nieuwsbrief, dit werd in dank aangenomen. 

- Het is ook goed dat het schema met info over quarantaine geregeld wordt doorgestuurd 

en hierbij kan zeker nog eens vermeld worden dat ouders bij het CLB terecht kunnen 

voor hun vragen.   

 

2. De speelplaats 

- We zijn volop op zoek naar eenvoudig, haalbare spellen om het aanbod op de speelplaats 

te vergroten. 

- De leerlingenraad heeft dit ook op de agenda staan, dus samenwerking met de 

werkgroep en de leerlingenraad is zeker een meerwaarde. 

- Als we zeer concrete voorstellen hebben kunnen we via de nieuwsbrief een oproep doen 

aan ouders om bv spellen te verzamelen.  Misschien hebben mensen nog wel leuke 

dingen liggen waar ze niets meer mee doen. 

- We gaan dit jaar zeker nog niet voor grootse veranderingen omdat de riolering nog moet 

aangepakt worden, het doel is eerder het spelaanbod te vergroten en eventueel een 

uitleenwinkeltje te voorzien (dit was een fijn idee vanuit de leerlingenraad). 

 

3. Koala testen 

- Jammer genoeg was er foute informatie gegeven in het vorige verslag (onze excuses). 

Hilde heeft dit gelukkig rechtgezet en toegelicht.   

- Het is niet de zorgcoördinator die de test afneemt, maar de vertrouwde klasjuf. 

- Op de vraag hoe de kinderen hierop scoorden, kunnen we nog niet antwoorden, de 

bespreking hiervan is volgende week. 

- Wel kan er gemeld worden dat het afnemen van de test goed verlopen is en dat kinderen 

ervan genoten om eens individueel bij hun juf te kunnen werken.  Dit is alvast positief. 

 

4. Volgende vergadering en verslagen 

- Datum volgende vergadering: 15/03/2022 

- Alle verslagen worden zowel naar Hilde als naar Diane gestuurd.   

 



 

 

 

 

 


