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Agenda ⮚ Opvolging vorig overleg
– signalisatie schoolomgeving 
– fietsweek
– fluo-actie na herfstvakantie
– Communicatie
– Digisprong
– Pestbeleid in de school/Mentaal Welzijn

⮚ Prognose leerlingenaantallen

⮚ Varia

TO DO
Zie fluo

Bezinning
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Goedkeuring vorig verslag

Geen opmerkingen.

Opvolging vorig verslag

● signalisatie schoolomgeving: offertes opgevraagd voor letters op voorgevel. Overleg volgt 
met schoolbestuur over keuze, kosten en plaatsing. 

● fietsweek: fietscontrole door politie voor lagere school. Op het einde van het schooljaar 
opnieuw tijdens fietsweek. Ook voor kleuters die fietsje bij hebben, want we hebben 
vernomen dat zij wat ontgoocheld waren dat zij niet aan de beurt zijn geweest.

● Communicatie: 
o We trachten extra in te zetten op facebookberichten. 
o Vraag naar meer transparantie over wat er gebeurt in de klas. (Meer toelichting: zie 

bij Varia - gebruik agenda). Dit wordt verder besproken op de personeelsvergadering.
● Digisprong:  uitproberen chromebooks, knoop doorhakken dit trimester.
● Pestbeleid/Mentaal welzijn:

o 19/11/2021: met lagere school meegedaan aan “Expeditie Geluk”
o “geweldloze communicatie”: verder uitdiepen: L 1-2-3 poppen Giraf en Jakhals, op 

het einde van godsdienstlessen (bv. complimenten geven)
o GOK-beleid: inzetten op thema Diversiteit:

▪ babbelbus (geen vaste vertrouwenspersoon)
▪ week tegen pesten = week voor verdraagzaamheid “Iedereen is anders, 

iedereen hoort erbij!” (18/02/2022-25/02/2022)
▪ Inspiratiesessies door LOGO (Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg) 

jeugdwelzijn - jezelf kunnen zijn (15/02/2022)
Kan deze aanpak ook naar ouders gecommuniceerd worden? Zo weten ze dat er rond 
gewerkt wordt op school.

Prognose leerlingenaantallen

Minder leerlingen in lagere school: met lestijdenpakket zullen we minder (zorg)uren kunnen inrichten
volgend schooljaar.
Meer kleuters: ook instaplestijden dit schooljaar.

Varia

● voor- en naschoolse opvang: Is hetzelfde als in Notelaar en Notendopje: kwartier voor en na 
schooltijd is niet betalend, want dan is er opvang door de leraren. Dit behoort tot hun 
schoolopdracht. In Oefenschool is de opvang vanaf 8.00 u. niet betalend voor ouders, 8.00-
8.15 u. komt uit de werkingsmiddelen van de school. 

● Carnaval: Leuk dat iedereen een hele dag verkleed naar school mag komen.

Schoolraad, 8 februari 2022
2



● werking oudercomité:  Is het oudercomité minder betrokken bij werking op school dan 
voorheen?
Door verschillende coronamaatregelen, mogen er minder externen op school.  Hierdoor 
kunnen sommige activiteiten niet op school doorgaan: verkoop overschot poffertjes na 
Carnaval,  o.a. vergaderingen niet meer op regelmatig tijdstip op school
→ Dit willen we in de toekomst terug opstarten als de maatregelen het toelaten.

● gebruik agenda (toetsen e.g.): 
◦ Vraag om agenda meer in te zetten als communicatiemiddel over toetsen die ingepland 

worden, thema’s die aan bod komen… Ouders willen graag meer transparantie over wat 
in de klas gebeurt.

◦ Ouders geven ook aan dat ze de agenda’s slordig vinden. Er mag strenger toegekeken 
worden door leerkrachten op het juist en netjes invullen van de agenda, dit is ook een 
leerdoel.

● sfeer schoolpoort: Er leeft een negatieve sfeer onder de ouders aan de schoolpoort. Er zijn 
ouders die twijfelen om hun kinderen op school te laten omdat ze geen goed gevoel hebben. 
Ze hebben het gevoel dat de school niet voldoende toegankelijk en aanspreekbaar is om 
vragen te stellen. Door corona mogen ouders van kleuters momenteel niet meer op de 
speelplaats.  De stap naar leraren zetten gebeurt minder gemakkelijk.
Ook hier komt het gebrek aan goede, duidelijke communicatie (o.a. over de werking in de 
lagere school) ter sprake.

● communicatie: 
◦ Hoe gebeurt de communicatie (via welke systemen) en welke communicatie naar ouders 

is er in andere scholen van DBOC?  Van scholengemeenschap?
◦ Een schoolkrant/klaskrant/klasblog is ook een leuk idee. Tijdens de 

personeelsvergadering bekijken hoe dit haalbaar is.

Volgende vergadering: 13 / 06 / 2022 om 20 u.
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