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2. Agendapunten
a. Verslag vergadering OR van 22 Jun 20
Geen opmerkingen.
b. Verslag vergadering OC van 24 Sep 20.
Verslag nog niet beschikbaar. Dit punt schuift door naar de volgende OR.
c. Bevraging van ouders door de OR
(1) De analyse van de ouderbevraging werd reeds overgemaakt aan de schooldirectie. Een actieplan zal
via de schoolraad worden besproken.
(2) De feedback naar de ouders betreffende de resultaten van de ouderbevraging, zal bestaan uit de
weergave van de detailanalyse (antwoorden in cijfers en in grafiekvorm) in de drie thema’s
‘bereikbaarheid’, ‘zorg en ontwikkeling’ en ‘coronamaatregelen’ en uit een synthese van de open
vragen rond verbeterpunten en motivatie tijdens de coronamaatregelen (periode half Mar 20 – Jun
20).
Bij de feedback hoort een korte begeleidende tekst waarin de ouders worden bedankt en wat er
De feedback zal worden verspreid via het ouderplatform (actie Sven) en via FB (actie: Sarah).
(3) De bevraging rond ‘leerstof en huiswerk’ en ‘welbevinden van het kind’ zal volgend schooljaar
gebeuren: wordt later verder besproken.
d. Verkeerssituatie rond de nieuwe school
(1) Op 28 Sep 20 is een nieuw overleg gepland met de gemeente, de politie, de schooldirectie en de OR
om de schoolstraat (JF Stijnenlei) te evalueren. De volgende punten zullen door Vz OR worden
aangehaald:
(a) Soms is er filevorming in de Smisbergstraat (auto’s moeten een dubbel fietspad kruisen alvorens
de Jozef Reusenslei in te kunnen rijden). Een knip in de Louis van Regenmoortellei zou een
oplossing kunnen bieden, maar het permanent maken van de enkelrichtingstraat (en dus niet
enkel tijdens de uren van de schoolstraat) in de omgekeerde richting lijkt nog beter.
(b) Kiss&Ride (uitwuifzone) wordt niet door alle ouders/gebruikers correct gebruikt. Alle begin is
moeilijk en het kan zijn dat het niet duidelijk is hoe deze zone correct wordt gebruikt. Het is de
bedoeling dat chauffeurs daar even stoppen, de kinderen stappen zelf uit en wandelen alleen naar
school. Nadat de kinderen zijn uitgestapt, rijden de chauffeurs door om de uitwuifzone vrij te
maken. Sensibilisering via verschillende kanalen lijkt aangewezen.
(c) De bolle spiegels, bedoeld om uitgaand verkeer uit de Smisbergstraat een zicht te geven op het
verkeer in de Jozef Reusenslei, geven geen goed zicht. OR vraagt om hier iets aan te doen.
(2) Dank aan de verschillende (groot-)ouders die zich hebben opgegeven voor het plaatsen van de nadars
op de verschillende locaties om de schoolstraat mogelijk te maken.
(3) De OR engageert zich om dit thema van kortbij te blijven opvolgen, zodat kinderen zich in een zo veilig
mogelijke omgeving van en naar school kunnen begeven.
e. Drukte aan de fietsenstalling
Kinderen die met de fiets naar school komen, verlaten het schoolgebouw aan de zijkant. Eerst komen de
kinderen buiten die door ouders worden opgehaald en vervolgens vertrekt de fietsrij. De smalle doorgang
moet plaats bieden aan ouders die met de fiets hun kinderen komen ophalen, aan ouders met kleuters
die terug naar de JF Stijnenlei gaan en aan ouders die met hun kinderen via het park vertrekken. De
schooldirectie heeft de oudervereniging gevraagd om mee te denken over eventuele oplossingen om de
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drukte aan de fietsenstalling te verminderen. De OR geeft volgende mogelijkheden mee die door de
school kunnen worden bekeken.
(1) Eerst de kinderen met de fietsrij laten vertrekken en als deze gevormd is, pas de kinderen (met fiets)
die worden opgehaald, naar buiten laten gaan. Dit vermijdt dat opgehaalde kinderen en hun ouders
de fietsrij hindert.
(2) Enkel de kinderen van de fietsrij aan de zijkant laten buitenkomen. De kinderen met een fiets worden
zoals alle andere kinderen opgehaald op de speelplaats. Ouders wachten dan niet meer in de
doorgang en komen met hun kinderen bij de fietsenstalling wanneer de fietsrij gevormd is.
(3) Eens de tijdelijke hekken zijn vervangen door de definitieve poorten: een combinatie van
(a) alle ouders via het park op de speelplaats de kinderen laten ophalen en via de JF Stijnenlei naar
buiten laten gaan;
(b) fietsrij aan de zijkant buitenlaten;
(c) kleuters aan de voorkant ophalen in plaats van aan de achterkant nu.
Dit zorgt er voor dat op de JF Stijnenlei er minder heen-en weerstromen zijn en dat de drukte aan de
fietsenstalling wordt gespreid. Daarnaast is het voor ouders met kleuters en lagere schoolkinderen
logischer (een uitgang voor alle kinderen aan dezelfde kant) en passeren ouders opnieuw de klasrijen
en de klasleerkrachten (zoals vroeger ongeveer het geval was voor de verhuis), waardoor de
aanspreekbaarheid verhoogt (zie ook verslag OR 22 Jun 20).
f. Varia
(1) Volgende vergadering OR: voorstel om de volgende vergadering op 16 of 19 Nov 20 te laten doorgaan
op school in aanwezigheid van de schooldirectie.
(2) Tot op heden nam een lid van de OR deel aan de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang
Borsbeek.
(3) Schoolraad
(a) Voorstel van een vergadering op 16 Okt 20 wordt bekeken met de vertegenwoordigers.
(b) Volgend jaar zullen er verkiezingen zijn om een nieuwe periode van 4 jaar aan te vatten.
(c) De OR wenst een stand van zaken te krijgen over de toekomstige overname van GBS De Klinker
waarover bijna een jaar geleden werd bericht.
(4) De lange rij (tot aan de voetgangerstunnel) werd afgeschaft wegens een zeer beperkt aantal kinderen.
De OR begrijpt deze reden, maar betreurt de zeer snelle evaluatie en beslissing. Het nieuwe schooljaar
is immers niet in dezelfde omstandigheden gestart als vorige jaren, wat kan leiden tot een nieuwe
zoektocht om de juiste evenwichten te vinden. Het zou dus kunnen dat andere ouders alsnog gebruik
gingen maken van de lange rij.
(5) Het ouderplatform wordt veelvuldig gebruikt, wat een goede zaak is. Er zijn enkele punten die nog
extra aandacht verdienen om de tool nog te verbeteren:
(a) Bij vragen van de leerkrachten kan enkel gekozen worden tussen de aangemaakte multiple choice
antwoorden. Soms is het echter nodig om een andere keuze aan te duiden of om extra uitleg te
verschaffen. De OR vraagt of het mogelijk is om een vrije zone te integreren in de antwoordformulieren. Dit vermijdt bovendien dat de leerkrachten aparte mails of berichten krijgen wanneer
het noodzakelijk is om extra informatie te geven.
(b) Wanneer 2 ouders een mail krijgen om te antwoorden op een invulbrief, overschrijft het tweede
antwoord het eerste. Beide ouders krijgen wel een bevestiging welk antwoord werd gegeven. Dit
kan enorm vervelend zijn in het geval van co-ouderschap, waardoor er een risico is dat de school
niet over de juiste informatie beschikt. De OR vraagt of dit probleem kan worden verholpen.
(c) Sommige leerkrachten werken met een eigen mailadres, sommigen niet. De OR vraagt om met
een mailadres per klas te werken (bijvoorbeeld 2A@..., 5B@...). Dit zorgt voor een uniform
systeem en duidelijkheid.
(6) De nieuwe speelplaats oogt mooi en biedt voor bijna ieder wat wils. Wordt er nog iets van beplanting
voorzien om het groene karakter van de gemeenteschool in het ‘dorp naast de stad’ te benadrukken?

3. Volgende vergadering
a. Datum
Voorstel: 16 / 19 Nov 20
b. Locatie
Voorstel: de school
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c. Agenda onder voorbehoud
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Verslag OR 27 Sep 20
Verslag OC 24 Sep 20 / 27 Okt 20
Ouderbevraging: actieplan vorige enquête
Verkeer in de schoolomgeving
Schoolraad 2021-2025: vertegenwoordiging ouders
Varia

27 Sep 20

