Verslag schoolraad 2 maart 2021
Verontschuldigd: Gonda Croquet en Elke Van de Wouwer
Bezinningstekst over ‘groeien’
1. ALGEMENE SCHOOLORGANISATIE EN SCHOOLWERKING
Verkiezingen nieuwe schoolraad: Voor de oudergeleding komen de kandidaturen binnen.
Dit kan tot en met zondag 7 maart. Op 12 maart worden de kandidaten bekendgemaakt. Aan
hen zal worden gevraagd om zichzelf even voor te stellen en hun kandidatuur kort te
motiveren. Dit is zinvol aangezien er al een jaar weinig contacten tussen ouders onderling
mogelijk zijn geweest. De stemming met antwoordstrook zal plaatshebben op 19 maart van
8 tot 24u. Daarna worden de stemmen anoniem geteld.
Bij de geleding van de ‘lokale bevolking’ heeft Gonda Croquet aangegeven dat ze na dit
schooljaar niet meer kandidaat is om deel uit te maken van de schoolraad. Erik Van de
Wouwer en Anny Noé willen wel nog een termijn van 4 jaar verder doen. Er moet voor die
geleding dus een nieuwe kandidaat gezocht worden, iemand die de school kent en die
betrokken is bij een lokale vereniging, of de middenstand,… maar geen politiek mandaat
heeft.
Vanuit enkele ouders kwam een vraag naar het huiswerkbeleid. Blijkbaar zijn er soms
verschillen tussen de verschillende klassen van hetzelfde leerjaar onderling.
We hebben op school daarvoor een intern protocol. Daarin staat o.a. dat de klassen van 1,2
en 3 op maandag, dinsdag en donderdag een taakje krijgen en dat vanaf het derde leerjaar
er al eens een lesje geleerd moet worden en dat in de hoogste drie klassen er dagelijks iets
opgegeven wordt. Ook differentiatie in huiswerk is mogelijk. Qua tijdsbesteding zou er een
opbouw moeten zijn van het eerste tot het zesde leerjaar, gaande van 5 minuten tot drie
kwartier (maximaal een uur) per dag. Normaal gezien wordt dit ook door de klasleerkrachten
toegelicht op de klasvergaderingen van september. Het kan zijn dat door de instroom van
nieuwe leerkrachten dit niet meer door iedereen even strikt wordt toegepast. Dit zal in een
personeelsvergadering terug worden opgenomen.
Voor een aantal leerlingen (en hun ouders) is studeren uit de boeken van onze wero- en
taalmethodes niet zo eenvoudig. Door de drukke lay-out is het voor hen minder
overzichtelijk. Dit is echter een gevolg van de moderne beeldcultuur. Ook in andere
handboeken van andere uitgeverijen is dit zo. Er wordt in de klassen wel werk gemaakt van
‘leren leren’, o.a. door het gebruik van MindMaps. Tot voor enkele jaren kwam om de twee
jaar Paul Maes – een autoriteit op het gebied van leren leren – naar onze school om een
avond met de leerlingen en ouders hierrond te spreken. Jammer genoeg is hij daarmee om
persoonlijke redenen moeten stoppen. We blijven op zoek gaan naar een goed alternatief
hiervoor.

Corona-maatregelen op het moment van de vergadering waren er nog geen nieuwe speciale
corona-maatregelen op onze school. Er zijn al enkele gevallen van besmettingen geweest bij
leerlingen. De CLB-artsen nemen hierin zeer goed hun verantwoordelijkheid op. Bovendien
zijn zij zeer (kind)vriendelijk en nemen zij ruim de tijd voor leerlingen en hun ouders.
Vanaf 15 maart kunnen uitstappen per klasbubbel weer. Dat houdt in dat als er een uitstap
gepland wordt in een bepaald leerjaar er een bus per klas moet besteld worden. Dit drijft de
prijs van de uitstappen de hoogte in. Een aantal leerkrachten overwegen toch al een uitstap
aangezien er dit schooljaar nog niets geweest is en het bedrag van de maximumfactuur niet
gehaald zal worden.
De leerkrachten onderling zien elkaar veel minder. Ook personeelsvergaderingen gebeuren
vanop afstand (digitaal). Ook zij kijken uit naar een normale situatie en omgang met elkaar.
De Wistje-datjes klas wordt opgenomen door juf Valérie Verkooijen. Doordat zij in het
lerarenplatform van de scholengemeenschap zit en ook bij ons op school al eens moet
inspringen voor een vervanging, loopt deze werking niet altijd frequent. Er wordt
werkgemaakt van een takenbundel waarmee deze leerlingen zelfstandig aan het werk
kunnen.
2. INFRASTRUCTUUR
De nieuwe groene speelplaats achter de huidige fietsenstallingen (achter de turnzaal) was
oorspronkelijk gepland voor het krokusverlof. Door de vrieskoude en de sneeuw is dit
uitgesteld naar de paasvakantie. De fietsenrekken zullen dan worden verplaatst. Het toezicht
op de speelplaats zal dan ook worden herbekeken.
3. VARIA
Het OST werkt aan een fotozoektocht en hoopt deze klaar te hebben tegen de paasvakantie.
Zij willen ook werk maken van de jaarlijkse bloemen- en aardbeien verkoop.
Er werd gevraagd naar de mogelijkheid om een schaakclub op te richten op school. Dit zou
kunnen en zal besproken worden met het team. Er moet dan wel iemand aangesteld worden
voor het beheer van de schaakborden. Er wordt bij het OST geïnformeerd of ze de
schaakborden willen financieren.
Naar volgend schooljaar toe zijn er plannen om de ICT op school grondig aan te pakken. Er
moet o.a. werk gemaakt worden van een stabiel en betrouwbaar netwerk en ook het
gebruik van computers door de leerlingen wordt bekeken.

