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Agendapunten 
  
Online vergaderen 
Deze vergadering wordt georganiseerd via Teams, een online (vergaderings)platform van Microsoft.           

De vraag wordt gesteld of in de toekomst voor online vergaderingen Google Meet of Jitsi kan worden                 
gebruikt. Er wordt geopperd dat wellicht de meeste mensen een google account hebben, terwijl niet               
iedereen de Teams app heeft staan. Er wordt dan ook beslist om de volgende vergadering via Google                 

Meet te organiseren. 

  

Activiteitenkalender schooljaar 2020-2021 vs corona-maatregelen 
  
De directie van de school meldt dat er officiële communicatie is geweest waarin werd bevestigd dat                
er geen buitenschoolse activiteiten kunnen worden georganiseerd tot na de krokusvakantie. Dit            
betekent dat er geen fysieke vergaderingen kunnen plaatsvinden, hetgeen de organisatie van het             
springkastelenfestival dat in mei 2021 zou doorgaan, zwaar bemoeilijkt. Daarom wordt helaas beslist             
om ook dit jaar deze activiteit niet te organiseren.  
 



Desalniettemin is er het idee om een extra verkoopactie te organiseren in het voorjaar 2021. Dit kan                 

worden georganiseerd via het verdeelpunt van de gemeente in de Europahal. Er zijn verschillende              
ideeën betreffende deze extra verkoopactie, zoals o.m. een pakket voor een fietstocht, ingrediënten             
om thuis pizza’s te maken, een ontbijt (dit wordt echter al door veel verenigingen georganiseerd,               

chocolade paaseieren, ingrediënten voor het thuis maken van cupcakes (met eventueel een            
wedstrijdelement voor de mooist versierde cupcakes)… Eerder dit jaar ontvingen we van een ouder              
van een leerling die een industriële bakkerij heeft een voorstel tot sponsoring. Willem contacteert              

deze persoon om te vragen welke de mogelijkheden zijn, zodat dit verder kan worden besproken               

tijdens de volgende online vergadering. 

De online quiz zal doorgaan op vrijdag 29 januari 2021. Tineke zal een post voorbereiden om                
vervolgens op de facebook pagina te plaatsen en per mail te versturen via de school. Er wordt als test                   

een aantal quiz vragen gesteld via het platform Kahoot. Dit verloopt alvast vrij vlot. Enkele punten                

dienen nog door Perry en Frederic verder te worden bekeken: 

- De link naar filmpjes gaat nog niet erg goed. Het beeld schokt en de geluidskwaliteit is                
niet ideaal. 

- Niet elke deelnemer zag de kleurvelden. 

  
Volgende online vergadering: 14 januari 2021 om 20u 
 


