BAWAT: het oudercomité van de OLVP Watermolendreef
VERSLAG Vergadering 22 september 2020 - 20u
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Sofie Buyse
Kim Verschueren
Isabelle Maes
Inge Messagie
Jan Daems
Els Jooris
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Nouzha Chetouani
Naima Amachtih
Ben Da Fonte
Tommy Van der Stoelen
Annelies Belon
Tine Van Acker
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Bert De laet
Veerle Mariman
Griet
Elke De Lille

1. Sponsoring
a. Beperkte zichtbaarheid van sponsors
i. Enige zichtbare is momenteel het doek in de inkomhal
1. Eetfestijn gaat niet door, nog geen info over schoolfeest
ii. Slechts beperkt aantal ouders passeren in deze gang
iii. Vorig jaar slechts 6 maanden school
b. Voorstel:
i. Doek behouden
ii. Aanschrijven van sponsors vorig jaar – geen expliciete vraag naar sponsoring, maar
vermelding hoe die schooljaar zal verlopen.
iii. Als er toch een evenement plaatsvindt: sponsors aanschrijven voor die specifieke
activiteit
c. Vraag van nieuwe sponsor: Mierennest – binnenspeeltuin
i. Vrije bijdrage mag altijd
ii. Wil korting geven voor verjaardagsfeestjes aan leerlingen OLVP
iii. Flyer uitdelen kan conform de richtlijnen van de school hierover!
2. Speculoosverkoop
a. Doen!
b. Geen weet of aankoopprijs hetzelfde blijft
c. In tegenstelling tot andere jaren kunnen de leden van de werkgroep verkeer niet gaan
helpen in de bakkerij (door Corona)
d. Indien aankoopprijs stijgt, ook prijs voor speculoos verhogen
3. Halloweentocht
a. Georganiseerd door de buurt: geen info of dit mag doorgaan
b. Zelf Halloweentocht organiseren: meningen zijn verdeeld
i. Haalbaar in tijden van Corona?
ii. Mag dit überhaupt georganiseerd worden, is massa-evenement?
1. Na te vragen bij preventie-adviseur
iii. Andere scholen in SN zouden dit wel organiseren
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iv. Plan: wandeltocht door bos achter school – volk spreiden
v. Leuke activiteit voor ouders en leerlingen
vi. Mogelijk: soep verkopen
4. Eetfestijn
a. Gaat niet door
b. Alternatief: afhaaleten (als leerlingen en ouders niet naar schoolfeest mogen komen, komt
schoolfeest naar hen toe)
i. Samenwerking met traiteur
1. Voorstellen?
a. Kapiteintje (verzorgt anders ook eten op schoolfeest): Sandra /
Sofie
b. Kok en kokette: Inge
c. Couvert: Juf Veerle
ii. Timing: zelfde periode als eetfestijn – eind oktober / begin november
iii. Mogelijk: leerlingen maken tekening / kunstwerkje om mee te geven met de
bestellingen
5. Woordje van de directeur
a. Blij dat iedereen terug naar school kan
b. Bijzonder schooljaar:
i. Verschillende uitgangen
ii. Leerkrachten met mondmasker
iii. Voorlopig geen zwemmen (tot min herfstvakantie)
iv. Andere schooluren
v. 2 leerkrachten: risico – zij zijn wel betrokken maar komen momenteel niet naar
school (worden tijdelijk vervangen)
vi. Nieuw ZIL-leerplan wordt verdergezet
vii. Opnieuw project kwartiermakers
viii. Project groene speelplaats: tijdelijk on hold maar zal terug opstarten in oktober
ix. In dialoog met de stad omtrent omgevingsplannen:
1. Zwembad – speelpark – bos
x. Wijzigingen 5de en 6de leerjaar
1. Wegens tekort aan aantal lesuren
2. Per jaar twee grote klassen
a. 4 halve dagdelen: opgesplitst in 3 klassen
b. Voor hoofdvakken
xi. Sommige activiteiten geannuleerd
1. Vlaamse Veldloop
2. Interscolaire zwemwedstrijd
3. Moov-activiteiten

6. Verkeerswerkgroep
a. Werkgroep: 2 nieuwe leden
i. Meester Hannes en Juf Sarah (5de leerjaar)
b. Strapdag: leuk!
c. Indien toegelaten: voetgangersexamen: voor 4de en 5de leerjaar – fietsexamen voor 6de
leerjaar
d. Actie: pancarte met foto’s met boodschap langs de kant
i. Offertes worden opgevraagd
e. Opmerking: nog steeds zeer druk tijdens ophalen kleuters en lagere school-leerlingen
i. Voornamelijk op kleine parking
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f.

ii. Mogelijk: 2de kleuterklas ook op speelplaats?
iii. Mogelijk: kleuters tijdig klaarzetten aan de poort?
Fluo-acties (sparen voor tickets van oa Zoo):gaat opnieuw door

7. Dag van de leerkracht
a. OC neemt dit op zich
b. Voorstel: ontbijtpakket of Corona-pakket
c. Bestuur heeft gekozen voor Corona-pakket:
i. Gepersonaliseerd mondmasker
8. Schoolraad:
a. Bert De Laet en? (voorheen Alexander)
b. Oproep om deel uit te maken van Schoolraad
i. samen met OLVP Plezantstraat
ii. oa afgevaardige buurt / ouders / schoolbestuur
c. 3 à 4 keer vergaderen per jaar
d. Kandidaturen voor 25/10 bij Jan Daems
9. Varia:
a. Verloren voorwerpen: vroeger mogelijk om na te kijken bij ophalen van de kinderen, nu
niet evident meer
b. Ruilen van Pokemon-kaarten: Corona-veilig?

Volgende vergadering: donderdag 26 november 2020
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