
 21/09/2020 

 

 

Aanwezigen:  Mevr Sabine, Sofie Schaekers, Greet De Bock, Bart Vercauteren (voorzitter), 
Kasia Schneider, Els De Smedt (verslag), Nathalie Staut, juf Sofie, Juf Veronique, Juf Anne-
Mieke, juf Anja, Maaike Cornelis, Lisa Wauters 

 
Agenda: 

1. Inleiding: 

- verwelkoming door de voorzitter en opening van het nieuwe schooljaar. Iedereen stelt zichzelf kort 
voor. 

- Bestuursleden kern OK: 

Bart Vercauteren (voorzitter) 

Nathalie Staut (penningmeester) 

Els De Smedt (secretaris), neemt de taak over van Peggy Bruynseels 

Sofie Schaekers 

Greet De Bock 

2. Toelichting school door mevrouw Sabine 

- Definitief leerlingenaantal (21/09/20) 

- Totaal aantal kleuters 116 

- Totaal aantal lln lager 242 

- Totaal aantal leerlingen op school : 358 

- Personeel 

- Directeur: Sabine Van Goethem 

- Zorgcoördinator kleuters: juf Ilse 

- Zorgcoördinator lagere school: juf Martine 

- Secretariaat: Anneke De Kerf & Els De Jonghe 

 

 



Kleuters Lagere school 

Peuterklas: 5 

(Juf Kirsten + kinderverzorgster Ilse) 

1ste leerjaar A: 18 (Juf Katrien) 

1ste leerjaar B: 18 (juf Els) 

1ste kleuterklas A: 18 (juf Marleen & juf Ingrid) 

1ste kleuterklas B: 18 (juf Roxanne) 

2de leerjaar A: 22 (juf Liesbet) 

2de leerjaar B: 20 (juf Marijke) 

2de kleuterklas A: 17 (juf Anne-Mieke) 

2de kleuterklas B: 17 (juf Anja) 

3de leerjaar A: 18 (juf Hilde) 

3de leerjaar B: 18 (juf Sofie) 

3de kleuterklas  A: 21 (juf Nadia) 

3de kleuterklas B: 20 (juf Ilse + juf Erika) 

4de leerjaar A: 22 (juf Monique) 

4de leerjaar B: 20 (juf Michelle) 

 5de leerjaar A: 19 (juf Carla + juf Veronique) 

5de leerjaar B: 19 (juf Lieve + juf Roos) 

 6de leerjaar A:  24 (meester Jens) 

6de leerjaar B: 24 (juf Ellen) 

Leerkrachten lichamelijke opvoeding: juf Carola & juf Kim 

Zorguren 

De nadruk ligt op preventieve zorg in alle klassen 

Juf Ilse: zorg kleuterschool 

Juf Evelien: zorg in 1ste leerjaar 

Juf Leen: zorg in 2de en 3de leerjaar 

Juf Roos: zorg in 4de en 5de leerjaar 

Juf Veronique : zorg in 6de leerjaar 

Schoolprioriteiten 

• De bedoeling is dat er vanaf dit schooljaar alleen maar met het nieuwe leerplan Zill! gewerkt wordt 
(Zill = zin in leren, zin in leven) 

• We hebben een nieuwe taalmethode in het lager: Talent (Van In). 

• In alle Kei-scholen werken alle leerkrachten met hetzelfde agendasysteem via Bingel met de Planner, 
zowel voor kleuter- als voor lager onderwijs. 

• Vanaf dit schooljaar werken we ook met Bingel Zorg voor de opvolging van onze leerlingen. 



• Jaarthema: ‘Een koffer vol boeken!’ Wegens de coronamaatregelen van vorig schooljaar kon dit 
thema niet afgewerkt worden en werken we dit schooljaar rond hetzelfde thema. Er was nog zoveel 
inspiratie… 

• ’Een koffer vol boeken!‘ wordt uitgewerkt door de leden van de werkgroep. Er zijn 4 data vastgelegd 
om klasoverschrijdend te werken rond dit thema. Ook andere activiteiten worden in dit thema 
voorbereid. 

→ 01/10/2020 (Muzonamiddag rond dierenboeken + ritje met paardenkoets) 

→ 28/01/2021 (Muzonamiddag rond gedichtendag) 

→ 12/02/2021 (Carnaval) 

→ Maart: jeugdboekenmaand (Werken rond schrijvers) 

→ 23/04/2021 (Muzonamiddag rond sprookjes) 

→ 08/05/2021 (Schoolfeest) 

• Verschillende werkvormen rond lezen worden aangeboden: kwartier 
lezen/voorlezen/boekenkoffers/toneellezen/partnerlezen. 

 

Rapporten lager: 

• Herfstrapport met oudercontact op woe 28/10/20 

•Winterrapport met oudercontact op woe 10/02/21 

• Lenterapport op vrij 30/04/21 

• Zomerrapport op di 29/06/21 (afhalen in de klas + oudercontact zorgleerlingen) 

 

3. Activiteiten OK schooljaar 20-21 

Elk schooljaar hopen we op input van de ouders, maar voorlopig komt er weinig of geen input op 
vlak van activiteiten. Een bijkomende moeilijkheid: wat kan en mag er georganiseerd worden 
zolang we te maken hebben met Covid19. Zijn er richtlijnen uitgeschreven voor OK’s? (mevr. Sabine 
gaat dit nakijken). We staan voor een extra uitdaging. 

• Ontbijt 

➔ 31/01/21, onder voorbehoud 

➔ Kan dit doorgaan? Speciale voorzorgen? Hygiënemaatregelen? 

• Soep- & fruitdag 

➔ Soep 01/12/20 en 09/02/21 (dikke truiendag), onder voorbehoud 

➔ Bij wie soep bestellen, welke soep + ouders nodig om soep in te schenken 



➔ Fruit: na- en voorjaar (nog geen datum geprikt?) 

➔ Welk fruit: appels-peren (kleuters geschild, lager niet geschild), aardbeien. Andere 
suggesties? 

 

• Kinderfuif (najaar 2020) 

➔ Wordt dit jaar niet georganiseerd omwille van Covid19 

➔ Misschien op het einde van het schooljaar? 

 

• Levensloop (najaar 2020) 

➔ Wordt dit jaar niet georganiseerd omwille van Covid19 (Beveren doet wel mee aan de Tour 
of Hope) 

➔ Volgend jaar weer meedoen? 

 

• St-Maartenwandeling (10/11/20) 

➔ Nog geen informatie, maar zal dit jaar misschien ook niet plaatsvinden omwille van 
Covid19 

 

• Sancta Maria @the movies 

➔ Ook dit vindt voorlopig niet plaats omwille van Covid19. Misschien in het voorjaar 2021? 

 

• Quiz 

➔ Vindt meestal plaats in het voorjaar (maart?) en kan hopelijk doorgaan (fingers crossed!) 

• Vergaderingen OK 

➔ 23/11/20 

➔ 18/01/21 

➔ 19/04/21 

➔ 12/06/21: Afsluitend etentje oudercomité 

 

 



4. Schoolactiviteiten schooljaar 2020-2021 (soms onder voorbehoud omwille van Covid19) 

 

• 03/09/20: Info-avond kleuters (3 tijdstippen, 1 ouder per kind) (reeds voorbij) 

• 07/09/20: Info-avond lagere school (2 tijdstippen, 1 ouder per kind) (reeds voorbij) 

• 18/09/20: Strap-, sport-, vriendschapsdag → Kallobaan verkeersvrij (reeds voorbij) 

• 2/10/20 en 25/01/21: lokale verlofdag 

• 02/12/20 en 04/06/21: Pedagogische studiedag 

• 13/03/21: Vlaamse Kost (zaal Middenschool) 

• 30/03/21-01/04/21: Lentefeest kleuters + Opendeur 1ste leerjaar 

• 08/05/21: Schoolfeest 

• 18/06/21: Fiets/sportdag met de hele school 

• 23-25/06/21: Zeeklassen 1ste en 2de leerjaar 

• 17-21/05/21: Sportweek 3de leerjaar 

• 10-12/05/21: Bosklassen 4de leerjaar 

• 19-20/05/21: Cultuurklassen Gent 5de leerjaar 

• 10-12/05/21: Bosklassen 6de leerjaar 

• Wafelverkoop:  begin oktober 2020 

• Kerstmarkt: wordt niet georganiseerd omwille van Covid19 

• Musical 1ste en 2de leerjaar: wordt niet georganiseerd omwille van Covid19 

• België-beurs 4de leerjaar: alternatieve manier van organiseren? Daar wordt nog over 
nagedacht, ook over inzamelen geld voor hun bosklassen. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Investeringen werkjaar 2020-2021 en toekomstige projecten 

- Gemeenschappelijk secretariaat tussen grote speelplaats Sancta Maria & St-Rafaël, 
renovatie refter lager en nieuwe ramen 2de en 3de leerjaar. 

- Er liggen ondertussen ook zonnepanelen op het dak van de turnzaal in de lagere afdeling. 

- Scherm aan 1 kant van de zandbak op kleuterschool zodat zand niet constant op de 
speelplaats vliegt. Wordt zaterdag 26/09 geplaatst. Het OK kan misschien een deel van de 
kosten op zich nemen. 

- Speelgoed (fietsen, springstokken,…) aan vervanging toe. Op zoek naar iets duurzaam, 
uitnodigend, kidsbestendig,…zoals 4-op-een-rij op de kleine speelplaats lager. Dergelijk 
materiaal is niet goedkoop. We gaan eens bekijken wat de mogelijkheden zijn.  

 


