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Agendapunten
 
Voorstelling nieuwe leden
We zijn heel tevreden 3 nieuwe leden te mogen verwelkomen in de oudervereniging:
 Tom Van Den Abeele - kindje in het 1e kleuter
 Eva Steenbeke - kindjes in het 4e en 6e leerjaar
 Tineke Verhulst - kindje in de peuterklas

 
Stand van zaken - update sinds de vorige vergadering
 
A) Aankoop IT materiaal
Tijdens de vorige vergadering werd beslist om de opbrengst van de koekenverkoop voor de lagere 
school te investeren in de aankoop van laptops met een bijhorende laptopkar. Gezien de 
onzekerheid die de duurtijd van de corona-maatregelen met zich mee brengt, werd ondertussen 
door het bestuur van de oudervereniging beslist om de aankoop van laptops te vervroegen in plaats 
van te wachten op de resultaten van de koekenverkoop. 
De keuze van het type laptops (Lenovo chromebook) en de laptopkar is genomen in overleg tussen 
het bestuur van de oudervereniging, juf Lore en de IT-verantwoordelijke van de school. De 20 laptops 
werden ondertussen geleverd, de laptopkar is reeds besteld. Het vervroegen van deze investering is 
mogelijk geweest door de opbrengst van eerdere activiteiten van de oudervereniging, waarvoor onze 
dank aan het vorige bestuur.
 
Juf Lore en haar team bedanken de oudervereniging voor deze inspanning en lichten toe dat ze 
vanuit de school dezelfde inspanning hebben gedaan, waardoor er onlangs maar liefst 40 laptops en 
2 laptopkarren konden worden aangekocht.
 
B) Koffiestand 1/09/2020
Omwille van de huidige corona-maatregelen was de traditionele koffiestand niet mogelijk dit jaar. 
Met dank aan Jelske voor het idee, werd ter vervanging cacaopoeder uitgedeeld, samengaand met 
een beker en een flyer met de activiteiten van de oudervereniging voor huidig schooljaar. De indruk 
heerst dat deze inspanning werd gewaardeerd door de ouders.
Via de facebook pagina was er 1 klacht ontvangen, meer bepaald dat de stand aan de voorkant van 
de school in de Driesstraat te dicht bij de poort stond waardoor geen doorgang mogelijk was die 
voldoende coronaproof was.
Tijdens de vergadering wordt bevestigd dat dit inderdaad het geval was in de periode kort 
voorafgaand aan het startuur van de school. Toen stond er een lange rij aan de stand.
 
C) Facebook-pagina
Sinds dit schooljaar zijn er meer posts op de facebook-pagina van de oudervereniging. Bij deze nog 
een warme oproep om regelmatig foto's te trekken tijdens de activiteiten en vergaderingen van de 
oudervereniging.  De pagina wordt beheerd door Frank.
 
D) Geschenken 1L en 6L
Zoals besproken tijdens de vorige vergadering werd een geschenk gekocht en ondertussen verdeeld 
aan de leerlingen van het 1e en 6e leerjaar. Voor het 1e leerjaar werd gekozen voor een 
schrijfpotlood met een mooie spreuk op gedrukt. Aan de leerlingen van het 6e leerjaar van vorig jaar 
werd een herbruikbare tas gegeven met ook hier een leuke spreuk op gedrukt. Bedankt Jelske voor 
het idee en het verzorgen hiervan! Leuk weetje: de tas wordt in De Bron door de leerlingen nuttig 
gebruikt als turnzak.  
 



 
Activiteitenkalender schooljaar 2020-2021 vs corona-maatregelen
 
A) Winterwandeling 11 december 2020
De wandeling an sich is in buitenlucht en kan doorgaan. Echter, het verzamelen op school en gezellig 
iets verorberen aan de bar van de oudervereniging zal dit jaar niet mogelijk zijn. Samenscholing op 
school is niet toegestaan in de huidige situatie van code geel. Voorgaande jaren bleek logischerwijs 
dat de meeste opbrengst gegenereerd wordt via de bar.
 
Verschillende alternatieve ideeën worden naar voor gebracht:
 Uitbreiden van het aantal stopplaatsen op het parcours van de wandeling (eerder concept van 

een sneukeltocht). Voor de kleinste kinderen dient wel opgelet te worden dat de wandeling 
niet al te lang wordt.

 Organiseren van een bar op een open locatie buiten de school, bvb op het Hulstplein. Willem 
vraagt na bij de gemeente of dit een optie kan zijn. Op vlak van logistiek en faciliteiten zal dit 
echter moeilijker te organiseren zijn, denk maar aan toiletten, elektriciteit edm.

 
Gezien het beperkte aanbod in  de huidige tijden, wordt aangenomen dat er wel een mooie opkomst 
zou kunnen zijn. De werkgroep zal zich hier verder over buigen.
 
Ter herhaling van de vorige keer, wordt deze activiteit getrokken door Leen Vandevoorde, in 
samenwerking met Saskia Verhellen. Wie wenst aan te sluiten, kan zeker een seintje geven. 
Hetzelfde geldt uiteraard voor de volgende activiteiten.
 
B) Quiz 29 januari 2021
Het is op dit ogenblik nog te vroeg om te stellen of deze activiteit zal kunnen doorgaan, al heerst het 
gevoel dat het moeilijk zal worden gezien de vrij strikte regels.
Een alternatief kan een online quiz zijn, maar dit is niet evident te organiseren. Kortom, inhoudelijk is 
er geen probleem, maar de omkadering wellicht wel. Ook het vinden van sponsors kan moeilijk 
liggen.
 
De beslissing of deze activiteit zal kunnen doorgaan zal worden genomen in de maand december.
De trekkers van deze werkgroep zijn Perry Timmerman en Frederic Saelens.
 
C) Springkastelenevent 23 mei 2021
Het springkastelenevent ligt nog ver vooruit in de tijd waardoor het heel moeilijk te voorspellen is dat 
dit zal kunnen doorgaan. Echter gezien de periode waarin het wordt georganiseerd en het feit dat 
het in openlucht is, wordt de kans toch iets groter ingeschat dat het event er zal komen. 
Ondertussen werden zowel de springkastelen als de grime terug vastgelegd aan dezelfde 
voorwaarden als de vorige keer. Ondanks het feit dat het event nog ver vooruit ligt zouden de 
eetstandjes terug vastgelegd moeten kunnen worden. Het grote voordeel is dat er een draaiboek 
bestaat van vorig jaar.
 
Er wordt beslist een vergadering in te lassen voor deze werkgroep: donderdag 22 oktober 2020 om 
20u. Iedereen die wil helpen in de werkgroep, wees welkom.
De trekker van deze werkgroep is Juf Lore.
 

 



Organisatie koekenverkoop
 
De brieven mbt de koekenverkoop werden ondertussen verdeeld via de klasmappen. De 
herinneringsbrief zal eveneens nog worden bezorgd.
Willem zal enveloppes bezorgen op het secretariaat zodat elke klas de enveloppes van de leerlingen 
daarin kan verzamelen. De vraag komt van de leerkrachten of de enveloppes reeds tussentijds eens 
kunnen worden opgehaald. Er wordt afgesproken dat iedereen die verantwoordelijk is voor het 
registreren van de bestellingen voor het specifieke leerjaar contact opneemt met de leerkrachten of 
dit gewenst is en zo ja, om een moment af te spreken.
 
Sowieso zullen de enveloppes kunnen worden opgehaald op het secretariaat vanaf vrijdag 9 oktober 
na school op het secretariaat. De bestellingen dienen te worden geregistreerd ten laatste op 
woensdag 14 oktober zodat de bestellingen richting leveranciers tijdig kunnen gebeuren.
 
 

Leerjaar Naam verantwoordelijke

1K Saskia

2K Frederic

3K Saskia

1L Isabelle

2L Frederic

3L Willem

4L Frank

5L Frank

6L Gerd

 
Wat betreft de afhaling van de koeken op dinsdag 27 oktober 2020 werd besproken dat dit best 
gebeurt op de speelplaats onder het afdak i.p.v. in de turnzaal. Op maandagavond zullen de wafels 
en speculooskoeken worden klaargezet per klas in de turnzaal door enkele helpers. Op dinsdag 
dienen deze koeken en de pannenkoeken dan te worden verhuisd naar de speelplaats. 
Er worden nog helpers gezocht voor de maandagavond 26/10/20 rond 18u en de dinsdag 27/10/20 
vanaf +/- 15u. 
 
Varia
 
 Juf Lore geeft toelichting omtrent de lange termijn-visie van de school op vlak van ICT in het 

kader van het nieuwe leerplan ZILL. Er wordt ingezet op google classroom (vanaf 2e graad) 
zodat alle taken via 1 platform kunnen worden ter beschikking gesteld. Het gaat hierbij in 1e 
instantie voor contractwerken in de klas. In een volgende zou het platform worden uitgerol 
naar huiswerk. 
Wat betreft de kleuterschool is er vraag naar interactieve spelen voor op de samsung tablets. 
Het is belangrijk reeds in de kleuterschool enkele  computervaardigheden aan te leren ter 



voorbereiding van het 1e leerjaar. Er wordt momenteel veel verschil in computervaardigheden 
vastgesteld tussen de verschillende leerlingen van het 1e leerjaar.
 
De school kan beroep doen op 2 ICT coördinatoren van de scholengemeenschap. De ene 
persoon levert vnl. technische ondersteuning, terwijl de andere persoon zicht richt op het 
zoeken naar geschikte applicaties.

 
 De oudervereniging ontving een mail van de ouders van een leerling uit het 1e leerjaar die een 

industriële bakkerij hebben, met het aanbod om de activiteiten van de oudervereniging te 
steunen. Dit wordt sterk gewaardeerd en zal worden meegenomen in de organisatie van 
toekomstige activiteiten.

 
 Indien zou blijken dat niet alle activiteiten kunnen doorgaan, zal de piste worden onderzocht of 

er, naast de koekenverkoop, een 2e verkoopactie zal worden georganiseerd door de 
oudervereniging om alsnog opbrengsten te genereren teneinde toekomstige schoolprojecten 
te kunnen ondersteunen. Dit zal verder worden opgenomen tijdens de volgende vergadering.
 

 Er wordt positief gereageerd op de nieuwe park&ride zone in de Driesstraat. Vaak verloopt het 
allemaal vlot, maar er is een groot verschil merkbaar wanneer er geen toezicht is van de politie. 
De leerkrachten zelf houden eveneens toezicht via een beurtrolsysteem. Er zal worden 
gevraagd de zone in een andere verfkleur aan te duiden zodat dit nog duidelijker wordt 
gemarkeerd. Ook de oudervereniging zal via haar facebook-pagina nog extra reclame maken.

 
 De scheiding met nadars tussen leerlingen van de Heilige Familie en De Bron aan de ingang aan 

de achterkant van de school, wordt als gevaarlijk beschouwd. Eventueel kunnen linten de 
situatie verbeteren. De wijziging van het startuur met een kwartier van de lessen heeft alvast 
wel enige verbetering gebracht. 

 
 5 oktober is het Dag van Leerkracht

 
 
Volgende vergadering: 12 november 2020 om 20u


