OC SJS: vergadering 1 schooljaar 2020-2021, 3 september 2020
Aanwezig: Nancy, Carine, Kirsten, Tanja, Carmen, Kitty, Nele, Wendy, Pieter, Kristel, Mieke (verslag)
Verontschuldigd: Sigrid
AGENDAPUNTEN
1. Nieuwe voorzitters
 Kirsten en Tanja!! 
2. Einde voorzitterschap Tom
 Concreet afspreken rond cadeau + wanneer afgeven + wie
3. Juffrouw Greet en juf Agnes gaan dit schooljaar met pensioen
 We willen hen graag allebei samen vieren.
 We hopen hen tegen het einde van het schooljaar met alle kinderen en leerkrachten samen
te kunnen vieren.
o Indien dit niet mogelijk is, verzinnen we iets coronaproof. Ideeën zijn welkom.
4. Bestuurszaken in orde brengen: bank/gemeentehuis/cultuurraad
 Officieel is Kirsten onze voorzitter: er mag er maar één op papier staan.
 Kitty is penningmeester.
 Mieke is secretaris.
 Cultuurdienst heeft ons uit de verenigingslijst geschrapt, er stonden nog heel weinig
verenigingen in de lijst, er is duidelijk iets mis gegaan. Kitty kon er niemand bereiken, gaat er
morgen 4/9 terug achteraan en brengt dit in orde.
5. Coronamaatregelen
 Fase geel is momenteel van kracht op school. (Enige betere fase is groen).
 De school hoopt dat er nog zaken zullen versoepelen, het zijn immers enorm strenge regels
die ze moeten volgen.
o Het CLB moet gecontacteerd worden als er een besmetting is.
o Vorig jaar kon een ouder in samenspraak met de huisarts beslissen dat een kind
thuisonderwijs kon krijgen, nu moet de CLB-arts ook toestemming geven.
 Bezorgdheid ligt vooral in eventuele uitval leerkrachten (vb. bij een verkoudheid/koorts).
 Het zwemmen kan wel doorgaan. Er mochten aanvankelijk maar 50 kinderen binnen in het
zwembad van Aarschot, maar nu mogen er meer kinderen binnen, waardoor het wel kan.
 Uitstappen gedurende het schooljaar:
o ouders mogen niet rijden door de strenge coronamaatregelen: vervoerskosten gaan
hoger liggen dit schooljaar. School bekostigt dit zelf, factuur voor de ouders wordt niet
hoger.
o Het oude aantal uitstappen gaat zoveel mogelijk behouden blijven.
o Voor een uitstap moet de plaats gecontacteerd worden: het kan immers zijn dat daar
andere regels gelden. Als de regels daar strenger zijn, moeten we hun regels volgen.
o Indien er een kind ziek wordt (koorts) voor de uitstap, kan de uitstap
hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan.
6. 1e communie + vormsel
 Zaterdagavond 26 september met bubbels van 10 (communicant meegeteld).

o



Het zijn de kinderen van het derde studiejaar. Juf Carine bezorgt de namenlijst.
Kirsten regelt de rugzakjes (Decathlon).
Vormelingen: zondag 27 september: ouders + meter en peter. Krijgen een uur en gaan
allemaal apart binnen.

7. Verjaardagen
 Verjaardagen vieren gebeurt in elke klas. Trakteren doet de school 1 maal per maand.
8. Kalender nieuwe werkjaar rekening houdend met de coronamaatregelen
 Kalender is nog niet af. Carine legt hier de laatste hand aan.
 Grootouderfeest: is afgezegd
o Ideeën:
 Filmpje opnemen van de kleuters, per klas? Is misschien een leuk idee.
 ROB laten filmen: bezorgdheid dat er ingezoomd wordt op bepaalde kinderen en
dat anderen niet getoond worden.
 Filmavond: als we die enkel toegankelijk maken voor de kinderen:
o Elke klas een film, met een drankkaart en individuele popcorn die de ouders betalen,
met iemand van het OC die toezicht biedt.
 Probleem: ouders mogen geen toezicht bieden (externen mogen de school niet
betreden) en als we het onder de schooluren onder toezicht van de leerkracht
organiseren, mogen we er geen geld voor vragen.
o Ander idee: filmpakketjes maken (snoepjes en drankje) en op voorhand verkopen: vb. op
vrijdagnamiddag en dan thuis ’s avonds allemaal op hetzelfde moment een film kijken:
selfies nemen en die posten op Facebook  gedeelde ambiance op afstand!
 Koekjesactie van de school kan doorgaan. Gebeurt in oktober.
 Ander type activiteiten?
o Fotozoektocht organiseren?
o Wandelzoektocht of fietszoektocht: niet gebonden aan een datum: inschrijven en
betalen: dan bepaal je zelf wanneer je dat met je bubbel doet.
 Sint kan misschien niet doorgaan op de gebruikelijke wijze (geen externen op de school):
Maar dit kinderfeest wil de school echt organiseren. Dus denken we aan hoe het kan….
 Eetdagen: take away? Alles is gereserveerd, dus het kan doorgaan op een corona-proove
manier. Je kan ook mensen laten inschrijven met strikte uren en ze dan laten eten met
voldoende afstand. De rest kan afhalen… We bekijken dit op termijn.
o 1e weekend van maart
 Schoolfeest: afwachten wat er dan kan.
 Tap Den Egger: we krijgen 50 euro vergoeding voor de tap die we vorig jaar gemist hebben.
Den Egger begint pas terug in januari.
9. PPT OC: overzicht om de ouders te informeren:
 Kirsten maakte al een PPT. Samen overlopen: ziet er goed uit.
 Foto’s doorsturen naar Kirsten van OC-leden + kids: dan weten de andere ouders wie we zijn.
10. Korte opvangsubsidie is gestort aan de school door Kitty
11. Data vergaderingen
 Dinsdag 6 oktober.



Maandag 16 november (onder voorbehoud van agenda Nancy): sponsors dan verdelen: want
het is nog niet duidelijk wat we precies gaan doen met de eetdagen: een boekje met
sponsors bekijkt niemand, als we een take-away doos meegeven, daarop de sponsors
afdrukken?!

