VERSLAG OUDERRAAD 14/12/2021
Aanwezig:

Ouders:

Kris ;Kelly ; Steven; Carmen; Sylvie; Linde; Evi D.L.

Verontschuldigd:

Natalie, Linde, Iris, Nathalie; Katerina, Eline

Directie:

Mevr. Lieve

Leerkrachten:
Verontschuldigd:

Juf Carine; Juf Ann
;/

1. Opmerkingen verslag vorige vergadering
- verslag opmaken tijdens de vergadering
2. Evaluatie voorbije activiteiten
2.1 Fruitdag
Talrijke aanwezigheid van helpers, voldoende helpers aanwezig waarvoor dank!
Fruit (mandarijntjes) waren niet aanwezig wegens omstandigheden. Er is last-minute
naar de Colruyt gereden om alsnog voldoende voorraad te hebben.
Alles is vlot verlopen, Veel dank daarvoor.
Dit schooljaar goede opvolging voorzien wat betreft de aantallen zodat toekomstgericht
een duidelijk aantal kan besteld worden. Kleuters vs lagere school.
2.2

Verkoopsactie
Dikke duimen aan het team van de voorbereiding. Alles is op een record tempo klaar
gezet. De opbrengst zal gebruikt worden voor nieuwe banken op de speelplaats.
Wij wensen alle ouders, leerlingen, leerkrachten te danken voor de inzet en de mooie
opbrengst!

3. Lichtjeswandeling
Zaterdag 29 januari 2022. De melding/ goedkeuring van Stad Antwerpen is toegekomen.
De voorbereiding van wandeling is uitgewerkt en zal georganiseerd worden door de
werkgroep. Helpende handen zijn nog nodig. We denken hier vooral aan : opruimen, klaar
zetten, maar ook verkeersregelaars etc… We zoeken nog een 10-tal vrijwillige helpers op de
dag zelf. Kandidaten kunnen zich melden via ouderraad@Sint-Jozefekeren.be
4. Nieuwjaarsdrink
Wegens de huidige pandemie hebben we unaniem besloten om de nieuwjaar drink niet te
laten doorgaan.
5. De Wondere Pluim
De ouderraad zal de schrijfactie ‘De Wondere Pluim’ www.dewonderepluim.be
ondersteunen. Organisatie vanuit de school zal onder leiding van Juf Hanke, Juf Ingrid en
Juf charlotte gebeuren. De ouderraad voorziet een ouderjury ter beoordeling van de
inschrijvingen.
Kandidaten ouderjury: Steven, Linde, Evi, Kris
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6. Kinderfuif
12 maart 2022, afhankelijk van de pandemie zal de kinderfuif gewoon doorgaan. Er zal geen
DJ ingezet worden –maar gespeeld worden via een eigen playlist.
7. Financieel
Financieel verslag wordt voorgesteld.

7.1 Voorstel ZUMBA-les
Concept is volledig uitgewerkt door de werkgroep. Initieel uitgangspunt was de opstart
vanaf januari 2022. Doelstelling is opstart medio januari 2022
8. School
- Dankwoord vanuit de school voor de hulp bij de chocolade en marsepein verkoop
- Evaluatie Sint: Kindjes waren heel enthousiast. Alles is op een veilige en aangename
manier verlopen. Er is een filmpje gemaakt dat deze week online zal komen.
- Vanuit de ouderraad was de vraag gesteld om de keuze omtrent de refter te evalueren.
School heeft een bevraging bij de kinderen zelf uitgevoerd waar gemiddeld 75 a 80% van de
kinderen de klas als eetruimte verkiest boven de refter.
Leerkrachten en directie zullen nog met een kleine werkgroep de verschillende optie’s
bekijken. Voorlopig is het gebruik van de refter niet toegestaan omwille van de coronamaatregelen. Verdere mogelijkheden zullen nog besproken worden op een volgende
ouderraad.
- corona: Momenteel is de pandemie op school zeer goed onder controle. Er zijn 2 klassen
preventief in quarantaine. Elke klas heeft een CO2 meter, verluchting in de verschillende
klassen is goed onder controle. De klassen in quarantaine (2B en 5e leerjaar zijn volledig
opgestart met online lessen via classroom)
- Chromebooks: De chromebooks voor 5e en 6e jaar zullen vanaf volgend schooljaar ingezet
kunnen worden (afhankelijk van de levertermijn misschien nog dit schooljaar). Het type zal
nog bepaald worden.
- Voor 3e en 4e jaar zullen er vanaf 2023 ook chromebooks beschikbaar gesteld worden.
Voor de leerlingen van het 4e lj wil de school graag dactylo lessen aanbieden. Dit kan echter
niet meer voorzien worden binnen het huidige budget van de LS. OR geeft aan dat initieel de
algemene budgetten van de OR bestemd zijn voor pedagogische doeleinden die een brede
doelgroep aanspreken en niet in het bijzonder 1 klasgroep.
- Eendjesklas: zal opstarten met de instappertjes van januari. Zij starten met 5 kindjes en
zullen eindigen met een klasje van 18 leerlingen
-Maandbrief : is die nog zinvol? De maandkalender (van 2 maanden) kan op de website
bekeken en afgedrukt worden. De kalender op de website is steeds up to date. OR geeft aan
wel de voordelen van de maandbrief te hebben. Mogelijks wel te vereenvoudigen en meer
richting site en FB te sturen.
9. Varia
- Er is een vraag vanuit OR om eventueel transparanter en duidelijker te communiceren
omtrent eventuele preventieve quarantaine – klassen. Zowel positief als negatief nieuws –
mag gedeeld worden.
- Filmpje promo: werkgroep heeft een roadmap opgemaakt. Zal wegens covid niet tegen
14/01 uitgewerkt kunnen worden.
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- Uren van de poort: Op woensdag (12.00u) en vrijdag (15.10u) gaat de bel wanneer de
kinderen nog in de klas zijn. Het duurt dan nog even vooraleer alle kinderen buiten zijn en de
rijen zijn gevormd. Omwille van de veiligheid wordt gewacht op alle klassen voordat de poort
open gaat. Dit kan soms een 10-tal minuten uitlopen.
- Trooper: Trooper is een digitaal platform waarbij aankopen bij reguliere webshops – die via
de trooper account aangekocht worden – een % van de aankoop zal gestort worden op de
desbetreffende account. Sylvie bekijkt verder om een trooper account te lanceren. Zo
kunnen we toekomstgericht verschillende projecten in de school extra financieren. Als
voorbeeld kunnen we de leerlingen van het 3e leerjaar extra uitdagen in functie van de
mogelijke dactylo lessen in het 4e leerjaar. Op deze wijze kunnen we garant staan om gratis
dactylolessen aan te bieden vanaf volgend schooljaar aan het 4e leerjaar. Zal verder
besproken worden op de vergadering van 25 januari 2022
10. Volgende vergadering Ouderraad:
25 januari 2022 – 19.30u
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