Verslag ouderraad KVRI 01/02/2021
1.Goedkeuring verslag van de vorige vergadering.
Goedgekeurd

2. Nieuws uit het KVRI
2.1. Birgit : COVID
Code oranje heerst nog steeds en zal minstens tot de paasvakantie gelden.
Het aantal besmettingen is minimaal.
Leerkrachten vinden het moeilijk om kennisoverdracht te combineren met
digitaal lesgeven. De directie heeft gevraagd om de verdieping (van de
leerstof) tot de helft te reduceren omwille van het afstandsonderwijs.
Er is een groot verschil tussen het bekijken van een filmje en het zelf
uitvoeren of de kennis verwerven.

2.2. Kathleen: powerpoint aanpassing 2e graad (cfr. MaWe en TaCu e.d. van
vorige vergadering)
•
•

•
•
•

Visie: Het KVRI wil voor degelijkheid, innovatie en ruimte voor
keuze gaan. Heerlijk heldere woorden vindt de ouderraad.
Aanbod: 3 opgelegde finaliteiten: A – D/A – D (dit laatste is
opgesplits in DG en DO).
Verschillende richtingen zijn een zekerheid. Daarnaast wil het KVRI
concorderen als de overheid wil accorderen. Eind maart/begin april
is hierover duidelijkheid. Daarna is er een ‘ruilbeurs’ voor
richtingen (mogelijk ook voor docenten).
Gemeenschappelijke leerplannen: ICT-vaardigheden en
fundamenten
MEAF wordt MenS en ArVo in respectievelijk 3 en 4.
Complementaire uren : het aantal uren is zeer afhankelijk van
richting tot richting. Het KVRI kiest voluit voor informatica (alleen
de Grieks-Latijnse valt uit de trireem) en SALSAR. Deze uren
kunnen klasdoorbrekend zijn.

Op vraag van Walter: de trireem van het katholiek onderwijs en deze van
de N-VA liggen op ramkoers in verband met de eindtermen omdat de N-VA
de nadruk wil leggen op ASO-kwaliteitsonderwijs (algemene vorming met
wiskunde – moderne en klassieke talen – wetenschappen) en minder op
artistieke bezigheden.

2.3. Birgit: Reclameblok voor het KVRI:
Zesdejaars van het basisonderwijs mogen niet op proefdag komen.
Het KVRI mag ook niet op bezoek in de lagere school.
Het alternatief is een digitale uitwisseling met een leerkracht en een klas
van het KVRI op het smartboard van de lagere school.
Een open dag zal niet kunnen. Mogelijk wel een open weekend met
bubbeltjes-rondleidingen (i.e. in kleine groepen).
Alle tips zijn welkom.

2.4. Kathleen : project digitalisering
De boekentassen zijn zwaar en het KVRI vraagt aan de uitgevers om een
digitale versie aan te leveren i.p.v. een boek. Dit zal geen eenvoudig proces
worden.

3. Quiz
Er is geen hoop voor een quiz dit schooljaar.

4.Mondmaskerverkoop
De tweede golf in de verkoop van de maskers was maar een rimpeling.
Het doel van 1000 maskers is niet gehaald en de ouderraad lijdt verlies.
Er liggen nog 500 maskers stof te vangen.
De evolutie naar een vereiste om een FFP2 of een chirurgisch masker te
dragen i.p.v. een stofmasker doet niet hopen op een derde golf in de
verkoopcijfers.
Priscilla stelt voor om de resterende maskers te koop aan te bieden in een
winkel / supermarkt aan bezoekers die hun mondmasker vergeten zijn. Zij
neemt initiatief, neemt contact op met de winkelier(s) en koppelt terug naar
stock-beheerder Pascal.

5. Varia
Pascal verwijst naar het vorig verslag met de vraag naar klasfoto’s. Mogelijk
in de lente …
De 100-dagen zijn de 50-dagen geworden omdat dit meer kans maakt.
Vaccinatie is nog niet aan de orde, behalve voor de leerkrachten die de
pensioensgerechtigde leeftijd naderen en leerlingen op stage.
De schoolmusical is uitgesteld naar november 2021.

6. Datum volgende vergadering:
31/05/2021

19.30 u

Traditioneel wordt de laatste vergadering afgesloten met een drink.
Kies zelf maar wat je koel legt in de ijskast …

