VERSLAG
Ouderraad
26/06/2020
VERSLAGGEVER:

Leen Coppens

AANWEZIG:

Dirk Loeckx, Luc Bongaerts, Tim Steenwinckel , Rudi
Demoitié, Maus Tommissen, Anja Paermenties, Frank
Baeyens, Eftichia Zervas, Marjorie Bisschops, Yvonne
Grimmon, Els Pitschon, Ivo Lens, Tom Van Geel Leen
Coppens.

VERONTSCHULDIGD:

Stef Bruggeman, Leen Alaerts

1. Welkom
Verslag van vorige vergadering is goedgekeurd.

2. Nieuws van de school
•

•

•

•

Voorstel data OR schooljaar 2020-2021.
15/092020 – 13/10/2020 open ouderraad – 24/11 - 26/01/21 – 09/03/2021 –
11/05-2021 01/06/2021 – 22/06/2020
Gebruik schoolboeken : efficiënter gebruik van de schoolboeken -> steeds weer
opnieuw nakijken. Dit is niet alleen op financieel vlak beter maar kan ook
didactisch een voordeel opleveren.
STIPP – anti pest beleid op school. Vanuit alle geledingen wordt dit project terecht
geprezen.
Binnen de schoolraad is de verzoeningsprocedure lopend en lopen de
voorbereidingen van de modernisering op volle toer. Het is zo dat de
CORONA crisis ook hier voor de nodige vertragingen heeft gezorgd.
Werkgroepen. We stellen de diverse werkgroepen samen. Uiteraard is het steeds
mogelijk om toe te treden ook later dit werkjaar. We spreken af dat elke
werkgroep op elke vergadering kort de stand van zaken meegeeft van hun
werkzaamheden.
➢ Schoolraad/LKSD: Luc Bongaerts – Leen Alaerts en Leen Coppens
➢ Ouderraad: thema – communicatie – werkvorm : Dirk Loeckx – Luc
Bongaerts – Marjorie Bisschops
➢ Open OR/Open klasavond/Infodag/Feest : Griet Robberechts – Luc
Bongaerts en Ivo Lens
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3. Varia
•

•

Wij klinken het glas op het einde van dit bijzondere schooljaar. Ik wil iedereen die
dit jaar meegeholpen heeft van harte danken. Ieders hulp en ondersteuning heeft
bijgedragen dat we deze bijzondere uitdagingen (Parron3000 én Corona) tot een
relatief goed einde hebben kunnen brengen. DANK HIERVOOR.
We bedanken ook speciaal Anja Paermentier die 8 jaar lang actief deel uitmaakte
van onze ouderraad. Hartelijk dank voor je hulp en ondersteuning al die jaren !!!!

Ik wens iedereen een deugddoende vakantie en we zien elkaar – bij leven en welzijn – terug
op 15/9/2020.

Volgende vergaderingen : 15/9/2020 – 13/10/2020 – 24/11/2020 – 26/1/2021 – 9/3/2021 11/5/2021 – 1/6/2021 en 22/6/2021
De vergaderingen van de ouderraad vinden plaats in de refter van de zesdejaars, ingang aan de
Parijsstraat. Aanvang om 20u00 - einde om 22u00. Er is parkeergelegenheid op de parking van de
school aan het Damiaanplein.
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