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Tijdstip, plaats 18 oktober 2021, 20 u., klaslokaal 6de leerjaar

Aanwezig Lina Haentjens, Erika Van Haperen, zr. Ann Meyvis, Leentje Van de Vel, 
Francis Luyckx, Ingrid Van de Velde, Elise Wuyts, Els Sommen

Verontschuldigd /

Afwezig /

Verslaggever Elise Wuyts

Agenda  Nieuwe kandidaat oudergeleding: opnieuw tekenen 
huishoudelijk reglement.

 Verkeer in de schoolomgeving: 
– signalisatie schoolomgeving 
– fietsweek
– fluo-actie na herfstvakantie 

 Communicatie: 
– Wat is noodzakelijk?
– Wat is gewenst?
– Wat is er nu al? 
– Wat is mogelijk? 

 Digisprong: 
– Wat houdt dit in?
– Wat nu voor onze school?

 Pestbeleid in de school 

TO DO
Zie fluo

Bezinning

Inspirerende gedachte uit Leeftocht: “Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer 
zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en 
steun aan de relatie.”  Brené Brown

Goedkeuring vorig verslag

Goedgekeurd.
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Opvolging vorig verslag

 bevraging nieuwsbrief (bij ongeveer 80 gezinnen)
o 30 antwoorden
o nieuwsbrief wordt wekelijks gelezen door alle respondenten
o blijft ook op website gepost worden

 sluiting zwembad
o schooljaar ‘21-’22 nog in Wijnegem
o 2de trimester: L4 gaat proefzwemmen in Sportoase Brasschaat 

 promotiefilmpje wordt gemaakt, doorheen het jaar verzamelen we beelden

Nieuwe kandidaat oudergeleding

Voorstellen van nieuw lid oudergeleding, Erika Van Haperen, en opnieuw tekenen van huishoudelijk 
reglement voor huidige mandaatperiode tot april 2025.

Verkeer in de schoolomgeving

 Signalisatie schoolomgeving:
Een octopuszuil aan de ingang van de school: De straat van de school is een fietsstraat, waar 
de snelheid begrensd is tot 30 km/u. De verkeerscel is de mening toegedaan dat het plaatsen
van een octopuszuil daar, verkeerstechnisch en veiligheidshalve geen meerwaarde oplevert. 
Om deze reden, is het verzoek tot het plaatsen van een verkeersoctopus aan de ingang van 
school Don Bosco niet weerhouden. 
We moeten een manier vinden om duidelijk te maken dat hier een school is. Banner? 
Vlaggen? Letters op de gevel?

 Fietsweek: Er werd contact opgenomen met de politie ivm de fietscontroles. De politie was 
sowieso van plan om weldra – wanneer het opnieuw vroeger donker wordt – fors in te zetten
op de controle van de lichten van de fietsen. Indien we zelf een actie rond controle willen 
opzetten en de hulp van de politie wensen, kunnen we deze vraag per e-mail stellen aan  de 
wijkagenten.

 Fluo-actie na herfstvakantie: stickers + extraatje 
 Gevaarlijke verkeerssituatie als ouders vlak voor de school of aan overkant stoppen (tegen de

rijrichting in)  om kinderen even te doen uitstappen  of ophalen (zoals kiss & ride): Het 
gemeentebestuur heeft de  gemeenschapswacht op de hoogte gebracht van deze situatie. 
Dan kan hij dit alvast mee overschouwen. Daarnaast werd ook de politie op de hoogte 
gebracht. Ook voor hen zal dit een extra aandachtspunt vormen, want de veiligheid in de 
straat primeert. Voorstel van bestuur om een brief vanuit de school aan alle ouders te sturen
om mogelijks een mooi sluitstuk te vormen, om deze onveilige verkeerssituatie naar de 
toekomst toe te vermijden → regelmatig herhalen in de nieuwsbrief.

Communicatie

 Wat is noodzakelijk?  Kalender met data, nieuwsbrief, rapport, oudercontact, agenda
 Wat is er nu al? Kalender met data, nieuwsbrief, rapport, oudercontact, agenda, 

facebookpagina
 Wat is nog meer gewenst? Heen-en-weerschriftje met korte uitleg over hoe de week ging 

voor het kind, korte nieuwsbrief/hoogtepunten van de afgelopen week per klas, 
facebookgebruik meer uitbreiden

 Wat is mogelijk? Te bekijken met het team.
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Digisprong

 Wat houdt dit in?   Vanuit de overheid is er een budget voor het onderwijs vrijgemaakt om te
investeren in digitale leermiddelen. Wat verwachten zij en waaraan zullen wij dus werken: 

1. Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur
2. Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid (volgens het nieuwe 

leerplan ZILL)
3. 2 luiken: ICT-competente leerkrachten en aangepaste leermiddelen. 

Het advies is om dit rustig en doordacht aan te pakken en dat is ook onze intentie. Het bedrag dat we
kregen is eenmalig en de besteding hiervan moet goed voorbereid worden.

Info over de budgetten voor het basisonderwijs

Maatregel Bedrag per in aanmerking 
komende leerling

ICT-infrastructuur 42 euro
Toestellen kleuteronderwijs tot
en met 4de leerjaar 
basisonderwijs

25 euro

Toestellen 5de en 6de leerjaar 
basisonderwijs

290 euro

Beleidsplanning : advies vanuit de overheid en onderwijskoepel
STAP 1: Bepaal de beginsituatie.
STAP 2: Stippel een ICT-beleid uit.
STAP 3: Zorg voor een performant (wifi-)netwerk.
STAP 4: Bereid collega’s voor.
STAP 5: Koop dan pas toestellen aan (hiervoor hebben we tijd tot september 2023).

 voor onze school betekent dit momenteel:
◦ via tool “SELFIE” beginsituatie in kaart brengen door personeel en leerlingen van 4-5-6 
◦ werkgroep ICT, vertegenwoordiging vanuit elke graad: samen ICT -beleid uitwerken.
◦ optimaliseren bestaande netwerk.
◦ netwerkdagen per graad georganiseerd door DBOC: good practices delen

Pestbeleid in de school

 Onder de ouders leven heel wat vragen over het pestbeleid naar aanleiding van wat 
voorvallen in de klassen.

 Vraag om er meer actief en preventief mee aan de slag te gaan, zodat kinderen voelen dat er 
rond gewerkt wordt.

 Mogelijke acties: stip it, week tegen pesten, warmste week, rode neuzendag, 
vertrouwenspersoon voor kinderen, voor kleuters: boekje over Jules die gepest wordt 
 Te bekijken met het team.

Varia

 Naar aanleiding van het puntje “inschrijvingen” kwam naar boven dat de voor- en naschoolse
opvang soms meespeelt bij mensen.  Schooluren en daaraan gekoppelde kosten voor 
voorschoolse opvang in vergelijking met bv. Basisoefenschool:  gratis opvang vanaf 8 uur, in 
Don Bosco pas vanaf half 9  Met Ferm mogelijkheden bekijken

Volgende vergadering: 8 / 02 / 2022 om 20 u.
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