
 

 

VERSLAG VERGADERING 16/09/2019 

Ouderraad Bart Jansen, Jan Selleslaghs, Karen Verrecas, Katrien Cornelis,  

                              Katrien Jansen, Marie Roobaert, Mario Dominguez, Mus Boon,  

Michaël Vandamme, Oliver Kik, Kris Croonenberghs, 

Elke Lauwers & Alexandra Menten 

 

School   Juf Hilde, Juf Heidi, Juf Elfi, Juf Kathleen, Juf Katrien, Juf Lieve 

 

  Fahaima El Assaoui, Dennis Kestelle , Klaas Caluwaerts, Thomas Desmedt 

 

 

1. VERWELKOMING EN KENNISMAKING MET LEDEN OUDERRAAD 
 

Alle aanwezig leden stellen zich kort voor – Naam, kinderen, beroep, … 
 

2. AFSPRAKEN OUDERRAAD 

 
- Whatsapp groep ouderraad is opgericht voor praktische zaken 

 Meldingen, herinnering voor activiteiten, aanwezig/niet aanwezig,…  
- Wat bespreken we niet?  

 “probleem” situatie van eigen kind, tenzij het de ganse groep aanbelangd  

(vb Pesten / afvalberg thuis laten / …) 

- Werkgroepen brengen steeds verslag uit op de eerstvolgende vergadering 

 komen samen om het thema/evenement/activiteit uit te werken 

- Bespreking vragen doorgekregen via ouders in de school 

 Altijd aan voorzitters doorspelen zodat  

° ofwel al een antwoord (omdat vraag in het verleden gesteld geweest is) 

° ofwel op de agenda zetten om te kunnen bespreken om de eerstvolgende vergadering 

- Mededeling directie 

 info op einde vergadering, tenzij het over onderwerp gaat waar hulp van de ouderraad nodig is. 

 

3. VRAGEN VAN OUDERS 
 

- Woensdagnamiddag activiteit 
Er is vraag van een aantal ouders naar het organiseren van een activiteit op woensdagnamiddag voor  
de kinderen die nablijven. Er zijn steeds 2 toezichters van de school aanwezig. Er is in het algemeen een 
tekort aan leerkrachten voor naschoolse activiteiten te organiseren. De school mag geen extra bedrag 
aanrekenen dan het reeds gevraagd bedrag (nl. €0,75 per begonnen half uur). 
 
Enige oplossing is beroep doen op externe organisaties. Deze vragen een minimum aantal inschrijvingen 
om de voorziene activiteit te laten doorgaan. Indien het aantal niet bereikt is, kan dit helaas niet 
doorgaan. Vraag en aanbod is soms moeilijk. 
Vb: School organiseert via LeMu naschoolse activiteit op vrijdagnamiddag. Indien groep niet groot genoeg, 
kan deze voorgestelde activiteit niet doorgaan 
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! OPMERKING  
 Naar volgend schooljaar toe: indien mogelijk vooraf (einde schooljaar) de ouders op de hoogte 

houden van de mogelijke aangeboden activiteiten vanaf september, zodat men hiermee kan 
rekening houden. Vaak is de agenda reeds gevuld met andere hobby’s, waardoor kinderen de ruimte 
niet meer hebben om deel te nemen aan de naschoolse activiteiten. 

 
- Minder zwemlessen 

eel ouders vinden het jammer dan er minder zwemlessen worden aangeboden, omwille van de 
verhoging van de busvervoerkosten.  
 
De school kiest ervoor om de eerste graad van de lagere school de meeste zwemmomenten  
aan te bieden, omdat het belang van leren zwemmen op deze leeftijd hoog is.  
 
De oudere lagere schoolkinderen kunnen al zwemmen en krijgen nog een aantal zwembeurten, 
maar minder dan afgelopen jaren. Ter compensatie worden er bijkomende sportieve activiteiten 
georganiseerd (samen lopen, circustechnieken opnieuw oefenen, …). 
 
Waarom niet met de fiets naar het zwembad?  

 Extra begeleiders nodig = geen garantie op regelmatige basis 

 Elk kind moet op die dag met de fiets aanwezig zijn in de school. De fiets moet dan ook in orde zijn. 
Het is bij de fietstrainingen soms al een uitdaging (3x schooljaar), want niet iedereen komt 
dagdagelijks met de fiets naar school. 

 
 

4. STAND VAN ZAKEN WERKGROEPEN 
 
WERKGROEP SPELLETJESDAG 19/10/2019 
 Oproep helpende handen zal uitgedeeld worden 
 Taak helpende handen om de spelletjes te begeleiden 
 Spelletjes kleuters, 1-3 leerjaar, 4-6 leerjaar 
 Voorstel juf Hilde om persoonlijk reclame te maken in de klassen. 
 Voorstel Katrien om stempelkaart te maken voor de kleuters 
 Voorstel Michael om kinderen die verliezen met een glimlach te erkennen. 
 
WERGROEP FEEST 

 Dag van de leraar  (*)– maandag 07/10/2019 
 Wordt op einde van de vergadering besproken wanneer team leerkrachten de vergadering verlaten 

hebben 
 

 Kersthappening = SCHOOLFEEST! – donderdag 19/12/2019 
  Alle leerkrachten zijn druk met de voorbereidingen bezig. Ouderraad zal alvast helpen met  

de catering (idem andere schoolfeesten). Indien bijkomende hulp nodig laat de school tegen 
volgende vergadering weten wat/hoe/wanneer  
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WERKGROEP VERKEER 

 Oproep naar wie fietsen kan nakijken / herstellen 
 Voorstel om een extra invulstrook te voorzien bij brief fietstrainingen 

 

 Trekker gezocht voor deze werkgroep 
 Alexandra, Mus, Bart & Kris bekijken wie al wat kan doen 
 Mus & Alexandra buigen zich alvast over organisatie fietsenstalling op SJB 
 

 
WERKGROEP KWIS – Vrijdag 13 maart 2020 
 Nieuwe persoon gezocht om de kwis in de toekomst te presenteren 
 Extra personen gezocht om mee te werken aan vragen opstellen 

 
WERKGROEP GROENE SPEELPLAATS 
Er is al even vraag naar een rustoase op de speelplaatsen.  
Afgelopen schooljaar zijn er leerkrachten van de Sint-Rombouts (Veldenstraat) samen gekomen met Jan 
om te kijken naar de mogelijkheden.  
 Jan werkt een plan uit om de eerste stap te zetten op de afdeling Sint-Rombouts 
Zodra het plan er is kan men op zoek gaan naar materialen en helpers om dit project op te starten. 
 
 
 

 
 Voorstel Mus: website op te zetten om onderdelen van de tuin te kopen / eventueel een carwash te 

organiseren om geld in te zamelen om de groene speelplaats te helpen financieren / … 
 
 

5. ACTIVITEITEN  
 

 EVALUATIE KOFFIEOCHTEND EERSTE SCHOOLDAG 
 Grote opkomst, fijn samenzijn 
 Voor herhaling vatbaar 
 Uitnodiging duidelijker opstellen (geen afdeling vermelden waar het niet doorgaat… bracht 

verwarring voor afdeling Pius X dat ze ook welkom waren op SJB) 
 

 INFOAVOND 
Keuze uit: 

 Nieuw autoriteit en geweldloos verzet op school 
 Luisteren en omgaan met emoties en stress bij lagere schoolkinderen 
 Zet je schOUDERS onder ZILL (= nieuw leerplan vanaf 01/09/2020)  

 
(keuzebriefje gaat rond tijdens vergadering. Ook bij aanwezige ouders op kennismakingsmoment eerste 
schooldag, rondvraag gedaan) 

 
 STARTEN “Krantje” Ouderraad 

Om duidelijkheid te brengen over wat de ouderraad allemaal doet, is het idee ontstaan om een soort 
krantje op de starten. Alexandra werkt dit uit. Michaël wenst graag te ondersteunen bij het grafische 
ervan. Idee is om dit 3x schooljaar uit te brengen 
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 ACTIVITEIT VOORJAAR 2020 
Ideeën: 

 Tweedehandsbeurs / rommelmarkt 
 Ontbijt 
 … 

! Ideeën doorgeven aan Elke & Alexandra. Tijdens volgende vergadering zal er gestemd worden welk 
activiteit we gaan organiseren in 2020 

      

6. VARIA 

 REFTER 
 Feedback ouders dat er te weinig tijd (+/- 15 à 20 min) is voor boterhammen opeten – vooral voor 

kinderen van de Veldenstraat (door heen en terug te moeten gaan) 
 School heeft voorlopig geen plaats om voldoende refterruimte ter beschikking te stellen. Dit zal na 

de werken binnen de school herbekeken worden.  

 PIUS X 
 Oproep naar bepaalde materialen/speelgoed: kruiwagentjes, buizen, grasmaaiers 

(Oproep via facebook / website / …) 

 ZORGLEERKRACHTEN 
 Vraag naar Mini-Loco dozen 

(Oproep via facebook / website / …) 
 

7. MEDEDELINGEN VAN DE SCHOOL 

 Leerlingenaantal 
Datum Kleuters 

Pius X 
Kleuters 

SJB 
TOTAAL 

KLEUTERS 
LS 

SJB 
LS 
SR 

TOTAAL 
LS 

TOTAAL 
DE PAREL 

03/09/2018 51 115 166 160 149 309 475 

02/09/2019 42 126 168 156 150 306 474 

 Onthaalschool 
De Parel is vanaf dit schooljaar Onthaalschool – 13 kinderen van Opvangcentrum lopen school in 
verschillende klassen op alle afdelingen. Deze kinderen kunnen plotsklaps van school gaan omwille 
van hun situatie. De school wordt niet vooraf op de hoogte gebracht, waardoor klasgenootjes geen 
afscheid kunnen nemen bij vertrek. Lerarenteam vangen de klasgenootjes op bij eventuele vragen 
hierover. 

 Nieuwe taalmethode 
Lagere school is gestart met nieuwe taalmethode. Het is even wennen, maar de leerlingen hebben er 
weinig moeite mee en passen zich vlot aan. 

 Nieuwe VZW scholengroep 
Kennismaking nieuwe naam op donderdag 10 oktober 2019 
Nieuwe naam komt door het samenvoegen van meer scholen uit Mechelen en omgeving. 

 VERO fietsroute 
Voor de leerlingen van de Veldenstraat is terug opgestart, oproep naar ouders om mee te fietsen  
op woensdagvoormiddag. Voorstel om oproep in krantje / Facebook / Website op te nemen 

 
(*) DAG VAN DE LEERKRACHT 
 Blijft geheim tot 07/10   

 

 
VOLGENDE VERGADERING OP 7 NOVEMBER 2019 


