
Verslag ouderraad KVRI 30/11/2020 

  

1.Goedkeuring verslag van de vorige vergadering. 

Goedgekeurd 

 

2. Nieuws uit het KVRI in verband met Covid-19 

Over de organisatie van de proefwerken, o.m. over het feit dat er in 

december namiddagexamens zijn, zal er kort voor de kerstvakantie een 

bevraging zijn bij de ouders. 

Het systeem van dag les / dag thuis blijkt zwaarder dan week /week.  

Vraag van Walter om aan de groep leerlingen die thuis zit, via een stream 

de fysieke les te laten volgen.  

Opmerking van Bob: leerlingen dragen de hele dag een mondmasker, 

komen ’s avonds thuis, vaak met koppijn en moeten dan nog studeren voor 

teveel toetsen de dag nadien. Zij hebben de indruk dat zij naar school 

komen enkel om toetsen af te leggen in plaats van nieuwe leerstof te zien. 

Aan de leerkrachten werd gevraagd om minimumdoelstellingen voor 

ogen te houden. Niet iedereen volgt de richtlijnen op, weerom helaas. 

Indien de druk te hoog is, kan contact opgenomen worden met de 

leerkracht of met de directie.  

Er zijn nog verrassingen op komst om de moraal bij de leerlingen hoog te 

houden.  

Soms gaan muzieklessen buiten door. Soms worden er lessen gegeven 

onder het velum. Anderzijds zitten er op dat moment ook 130 klassen 

binnen. Tijdens de wintermaanden is het minder evident om buiten les te 

geven omwille van het gure weer. 

Er is geïnvesteerd in CO2 meters. 

Wat betreft de thuissituatie heeft het KVRI in het begin van de lockdown 

(maart 2020) via de leerlingenbegeleiders kwetsbare gezinnen 

gecontacteerd om hen eventueel te voorzien van een laptop.  

Perspectief voor de buitenlandse reizen: voor vorig jaar zijn (bijna alle) 

reizen terugbetaald. Er wordt hard gewerkt aan een alternatief, eventueel 

een binnenlandse uitstap van enkele dagen. Meer concrete info volgt in 

januari. 

De directie heeft bekomen dat de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 

tijdens de proefwerkperiode een extra rit inlegt op de middag. 



De besmettingshaarden liggen niet binnen de schoolmuren. De leerlingen 

verdienen een pluim voor hun goed gedrag. Er zijn zeer weinig 

besmettingen op het KVRI: 10 bij de ca. 1450 leerlingen en 10 bij de ca. 

250 personeelsleden. Procentueel winnen de leerlingen dus.  

Petje af voor het CLB die de contact tracing doen. 

Ook voor leerkrachten is het een nieuwe / moeilijke situatie. De verhouding 

leerkracht – leerling is totaal dooreengeschud door de omstandigheden. 

De ouderraad wil een boodschap van dank aan het hele korps sturen. 

 

Ander nieuws van het KVRI 

Vanaf september 2021 zal er een volledig nieuw studieaanbod worden 

ingevuld vanaf het 3e jaar.  

Er zal niet meer gesproken worden van ASO, TSO, BSO maar wel van o.m. 

‘MaWe’ en ‘TaCu’ wat veel duidelijker zou moeten zijn, om nadien te D-DO-

en, te D-DG-en, te A-en of naar keuze te D/A-en. 

Hervormingen volgen elkaar aan een (te) hoog tempo op.  

De toekomst zal uitwijzen of het beter is voor het onderwijs. De bedoeling 

is uiteraard goed. De kwaliteit van het onderwijs wordt in elk systeem 

bepaald door de begeestering van de leerkracht vooraan in de (virtuele) 

klas. 

 

Toekomstplan 

Live brainstorm 

 

3. Mondmaskerverkoop  

De ouderraad heeft beslist om via think pink mondmaskers aan te kopen en 

(met winst) verder te verkopen aan de KVRI-bevolking. Op die manier 

steunt de ouderraad twee goede doelen.  

Voorlopig geniet enkel think pink van ons initiatief. De ouderraad staat op 

minus 337,40 EUR….  

Wat betreft de verkoop: na de eerste golf begin november hebben we nu 

een plateau bereikt en wachten we op een tweede golf.  

We moeten nog een extra inspanning doen om publiciteit te voeren via 

facebook, smartschool, …  De verdeling van de eerste reeks bestellingen 

start begin december. 



4. Varia 

Pascal verwijst naar het vorig verslag met de vraag naar klasfoto’s. 

Birgit: er is gevraagd aan de klastitularissen om originele klasfoto’s 

te maken. Niet elke titularis heeft hieraan gevolg gegeven zodat 

voorlopig niet elke leerling een aandenken heeft aan het jaar 2020-

2021 van zijn of haar leven. Mogelijk in de lente … 

Wim: wat verwacht men van de leden in de ouderraad? Is er een traject 

uitgestippeld voor het uitwerken van ideeën? 

Pascal: De ouderraad is voornamelijk een spreekbuis van ouders naar 

directie en omgekeerd. Ouders zijn partners in betrokkenheid. Er zijn 

(althans in normale jaren) vaste activiteiten zoals een informatieve 

avond, een quiz en een tombola om wat geld in het laatje te brengen. 

Een langlopend project bvb. omtrent verkeersveiligheid is mogelijk. 

Bob: wat heeft het overleg met de laptopleverancier opgeleverd? 

Birgit: er was een constructief overleg met excuses van de 

laptopleverancier. We hebben goede afspraken kunnen maken en er 

is een mooie geste, m.n. enkele gratis laptops voor leerlingen met 

financiële problemen of om te gebruiken als vervangtoestel. 

Bob: idem wat betreft Iddink / Standaard boekhandel? 

Birgit: Evaluatiegesprek met Iddink: voor problemen met leveringen 

verwijzen zij naar de onderaannemer.  

Er waren nog geen gesprekken met de standaard boekhandel, om 

reden dat het verbreken van het contract bij Iddink een financiële 

aderlating zou betekenen voor het KVRI o.w.v. de concurrentiële 

tarieven bij Iddink  

Steven: is er een schoolraad gepland? 

Birgit: Dit is on hold gezet omdat er geen leerlingen kandidaat waren. 

Hopelijk volgend jaar. 

Walter: waar is het kaftje rond het papieren rapport? 

 Birgit: Wensen jullie nog een papieren rapport?  

Raf: Het voordeel van het smartschool rapport is dat dit een up-to-

date situatie geeft. 

 

5. Data volgende vergadering:   

 01/02/2021  20.00 u     31/05/2021 19.30 u 


