Vergadering Maandag 18 januari 2021

A. MET DE SCHOOL
o Bekomernis aantal ouders
 Bij het afzetten van de kinderen morgens, kunnen de ze aan de doorgang van de
zwarte poort van de fietsen, nog mee doorlopen.
=> Vraag, kan er extra bewaking aan de zwarte poort ‘s morgens?
=> Meester Robbe: Er staat daar aan de toiletten een leerkracht maar er zal
specifiek worden gevraagd om meer toezicht uit te oefenen op de zwarte poort.
 Na de schoolbel werden er mensen gezien die de deur van de fietsenstalling
binnen gingen zonder kinderen.
=> Vraag: Gaat deze deur niet op slot?
=> Meester Robbe: Dit is een uitzondering. Normaal is die deur op slot.
Verkeer voor turnen ezv. Ook secundaire komen langs daar binnen.
De bedoeling is dat die na turnen wel zou gesloten worden.

o

Bouw
 Laatste update: Werfleider Cordeel – vertraging aantal problemen met
wegnemen van grond aan de nieuwe parking omdat er vervuilde grond werd
aangetroffen. Andere kant staat ongeveer op schema.
 Binnenkort gezamenlijke bouwvergadering in de planning.
 Opmerking Ouder: Veldbornstraat en Alexianenweg liggen vaak gevaarlijk glad
met modder van de bouwwerf. => Meester Robbe zal dit melden.
Omdat dit op de openbare weg is zal er ook een melding worden gemaakt via de
burgemeester omdat de veiligheid op de openbare weg in gedrang komt.

o

Kinderopvang
 Wordt officieel overgenomen door een partner. Stad Tienen heeft dit al gemeld
Maar officiële communicatie is nog niet rond.
 Blijkt dat er ergens al communicatie is rond gegaan vanuit Klimop – maar is nog
onduidelijk. => Meester Robbe kijkt even na met Klimop. Finale uitwerking moet
nog duidelijk gemaakt worden

o

Sponsoring Ouderraad
 De muziekversterker is toegekomen en dit zorgt voor muziek en sfeer op de
speelplaats! De eerste reactie van kinderen was super!
 Muziekmuur: wachten op beter weer. Dit zal voor na het krokusverlof zijn.

 Twee andere elementen zijn besteld: Levensgroot “schaakspel” en levensgroot
“4 op een rij”
 Valentijnsontbijt georganiseerd door leerkrachten - ook voor twee bijkoltnede
speeltuigen. Het is de bedoeling dat dit alles mee kan naar het nieuw gebouw

o

Mobiliteit
 Kiss & Ride Plaatsen worden niet gerespecteerd.
 Wil/moet de ouderraad nog een sensibiliseringsactie doen?
 Vanaf de Veritas tot aan de Kiss & Ride is het WOON- en SPEELERF
Weinig mobilisten zijn er zich daarvan bewust!
 De ouderraad kijkt nog even wat kunnen we doen als actie.
 Meester Robbe heeft hiervan melding gemaakt bij het stadsbestuur.

TER HERRINNERING:
De snelheid in een woonerf is vastgelegd op 20 km/u.
Voetgangers mogen in woonerven de gehele breedte van de weg gebruiken.
De bestuurders van voertuigen mogen deze voetgangers en in het bijzonder kinderen niet in gevaar
brengen.
Parkeren in een woonerf is verboden, behalve waar het expliciet toegestaan wordt door middel van
een verkeersbord of markeringen op de grond.
Woonerven worden afgebakend door de verkeersborden F12a (begin woonerf) en F12b (einde
woonerf)

o

Feedback Wafels
Iets minder toegankelijk met QR code.
Gemakkelijker voor sommige mensen om het eveneens op papier aan te bieden.
Taalbarrier mogelijk aanwezig.
Impact corona crisis?

o

Voorstel vanuit de Ouderraad: Kan de OR iets doen voor kwetsbare gezinnen?
OR wil hier geen contactrol spelen. Dit dient te verlopen via de school
 De ouderraad zal hier nog bekijken wat mogelijk is.

o

Website School
De ouderraad kan en wil de school mee helpen deze verder op te stellen met actieve,
relevante informatie

