
 

 

VERSLAG VERGADERING 07/11/2019 

Ouderraad Karen V., Marie R., Katrien C., Katrien J., Mus B., Faima E., Jan S., 

Bart J., Elke L., Alexandra M. 

 

School   Juf Hilde, Juf Heidi, Juf Stefanie, Juf Lut, Juf Lies, Juf Tania 

 

Oliver K., Michaël V., Mario D. 

 

 

Klaas C. , Dennis K., Thomas D. 

 

 

1. VRAGEN VAN OUDERS 

 

Wafelverkoop 

Veel organisaties verkopen wafels. Is dit echt zo winstgevend of kan er iets anders verkocht worden?  

Het financiële plaatje van de wafelverkoop: +/- €5700 winst voor de school.   

Verkoop is tactisch ingepland in het begin van het schooljaar om andere organisaties voor te zijn   

 

Ter info: Kwis = 1500€ opbrengst (en veel meer werk!) 

 

2. STAND VAN ZAKEN WERGROEPEN 

 

WERKGROEP SPELLETJESDAG 

 EVALUATIE 

 Heel leuke activiteit voor herhaling vatbaar 

 Deelnemers: 13 kleuters, 22 lagere schoolkinderen en 25 volwassenen 

 Gemengd publiek: andere kinderen dan op vorige activiteiten aanwezig. Goede manier om mensen 

op een andere manier te leren kennen. 

 Stempelkaarten waren te klein  Zoveel leuks om uit te proberen! 

 SPELFANAAT is ook heel positief. Er was de mogelijkheid om de dag zelf nieuwe 

gezelschapsspelletje(s) aan te kopen voor wie dat wenste.  

Verkoopt een aantal spellen aan voordeeltarief (misschien beter de dag zelf aanbieden) 

 

 

Met dank aan KAREN, MARIE & ELKE om deze werkgroep te trekken 

Ook aan DENNIS voor de prachtige affiche en alle helpende handen de dag zelf! 

 

 

WERKGROEP FEEST 

 DAG VAN DE LEERAAR: doorschijnende schelpjes met snoep (met dank aan Katrien C. voor de sponsering 

van de snoepjes). De attentie is op maandag 07/10/2019 uitgedeeld in alle klassen door Mus, Elke & 

Alexandra. Reactie leerkrachten: mooi afgewerkt en gepresenteerd. Altijd fijn om een attentie te krijgen!  
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 KERSTHAPPENING = SCHOOLFEEST 

Op donderdag 19/12/2019 organiseert de school een Kersthappening als schoolfeest.  

Er gaan 3 vertrekmomenten van de wandeling zijn (om 17u30 – om 18u30 en een laatste om 19u30) 

Kinderen kunnen met hun ouders en familie rondgaan door de verschillende locaties (o.a. 

Hovenierstuintje, de kerk, speelplaats SJB – Veldenstraat,…).  

- Activiteiten: een Kerstmarkt, Kerstshow, Kerstverhaal, levende Kerststal, maar ook 2x een voorstelling 

door de kinderen van de lagere school. Van de kleuters worden op voorhand filmpjes gemaakt. Deze 

zullen afgespeeld worden tijdens het schoolfeest. Ze moeten de avond zelf niet optreden. 

- Catering: SJB & Veldenstraat. Hulp nodig van de ouderraad vanaf 17u!  

Voorstel aanbod: Gluhwein, Warme chocomelk, Warme wafels, soep (van de traiteur),  suikerspinnen 

(machine van vriendin  van Mus), … 

Oproep doen naar ouders om te bakken. Ideetje: bake off wedstrijd met een kinderjury.  

Wie maakt de mooiste, lekkerste, tofste, gekste, … kerstgebak?!   

 

 

 

KATRIEN J. en MARIE trekken dit deel van WERKGROEP FEEST 

 

 

WERKGROEP VERKEER 

- FIETSENSTALLING SJB & VELDENSTRAAT 
 Veel fietsen blijven vanaf de fietstraining in september heel het jaar staan 

Hierdoor vinden de kinderen die dagelijks met de fiets komen geen plaats meer in de overvolle 

fietsenstalling. De dagelijkse fietsers moeten voorrang krijgen in de fietsenstalling! 

HOE AANPAKKEN?  

 Fietsen die blijven staan: van onder het afdak halen en ergens anders zetten?  In de kelder?  

 Communicatie naar ouders om deze fietsen op te halen voor de kerstvakantie? 

! Fietsen die lang blijven staan, gaan ook stuk (lekke banden, lichten stuk, remmen …) 

! Steps blijven ook staan (school heeft nog geen enkele step aangekocht, toch heel veel aanwezig) 

FIETSENSTALLING SINT-JAN-BERCHMANS  

 Fietsenstalling anders zetten: in korte rijen, rijen merken.  Tijdens de kerstvakantie? 

 Ook fietsen van de school nakijken en herstellen  

 Oproep voor helpende handen 

FIETSENSTALLING SINT-ROMBOUTS 

 Fietsenstalling is door leekrachten reeds op orde gezet en al er is beterschap 

 Fietsen van de school nakijken en herstellen is nodig 

 Oproep helpende handen 

 

ALEXANDRA en MUS trekken dit deel van WERKGROEP VERKEER 

 

WERKGROEP KWIS 
 Vragen zijn opgesteld en verzameld, het verloopt vlot   

 Volgende vergadering = Kwis afwerken. 

 Extra leden werkgroep: Dennis zou volgend jaar willen instappen.  

Er is zeker nog ruimte voor extra mensen in deze werkgroep!  
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WERKGROEP GROENE SPEELPLAATS  
VELDENSTRAAT 

 Start op 26 oktober - eerste werkdag. Werkdag was goed voorbereid!  

Veel reactie op oproep naar materiaal en helpers. Heel fijn! 

Hoekje is plechtig geopend de maandag erna samen met alle leerlingen van deze vestiging. 

Het rustige hoekje is alvast een GROOT SUCCES! De leerlingen zijn heel enthousiast!  

 2de fase nog te plannen 

Masterplan speelplaats is uitgetekend.  Indeling gaat nog helemaal veranderen: extra zitplaatsen, 

extra schaduw creëren met klimplanten op horizontaal rooster. Nieuwe oproep naar materiaal al 

lanceren?  2de werkdag rond krokusvakantie?   

Europaletten te krijgen aan industrieterrein Vilvoorde (cfr. Mus) 

 Interesse om regelmatig een klus dag te doen 

 

Met dank aan JAN om deze werkgroep te trekken 

en de leerkrachten die zich hier ook mee voor inzetten + alle helpende handen 

 

 

3. ACTIVITEITEN 

INFOAVOND VCOV 
Maandag 23/03/2020 – Zet je schOUDERS onder ZILL (gratis) 

Deze infoavond is zinvol voor alle ouders. Het gaat over het nieuw schoolsysteem opgelegd vanuit  

de overheid met een verplichte start op 01/09/2020. Onze school is hier al langer naartoe aan het werken  

en de leerkrachten krijgen hiervoor bijscholingen.  

Maar wat is ZILL eigenlijk? Ouders krijgen alle info op maandag 23/03/2020  

 

2de info avond - LUISTEREN EN OMGAAN MET EMOTIES EN STRESS BIJ LAGERE SCHOOLKINDEREN  

Kostprijs €420 -> heel duur, zekerheid nodig over hoge opkomst.   

Er wordt beslist om deze beter niet te organiseren omwille van de hoge kostprijs. 

 

ACTIVITEIT VOORJAAR 2020 
Ideetjes: 

- Filmnamiddag herhalen?   

 Er was redelijk wat opkomst.  Betere keuze voor de film voor oudere kinderen 

- Kinderfuif voor 5 en 6? 

- Oudercafé? 

- Kaas & Wijn? 

- Sportactiviteit voor ouders en kinderen:  spel zonder grenzen, olympische spelen 

- Picknick in het park:  onder witte luifel Vrijbroekpark? (te reserveren?  Evenemententerrein voor de 

verkeerstuin?  Faima gaat hiervoor bellen).  Terrein van de chiro of scouts?  Huyghebaert? 

- Ontbijt 

- 2de handsbeurs / rommelmarktje 

 

Datum: Ergens in mei  
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We zijn het eens dat het een activiteit dient te zijn voor kinderen EN ouders. Niet enkel voor kleuters of  

lagere school, maar voor alle doelgroepen. Doel is om mensen samen te brengen, kennis te maken met  

ouders, …  

 

Het idee van “Spel zonder grenzen” sprak iedereen wel aan. Faima stelt voor om locatie te zoeken. 

Om te beginnen navragen bij Vrijbroekpark, … Deze activiteit kan enkel doorgaan mits goede locatie binnen 

Mechelen. 

 

… wordt vervolgd  

 

4. MEDEDELINGEN VAN DE SCHOOL 

 

LOKAAL BESTUUR – KOMO / SCHOOLRAAD 
Opstart van KOMO (Katholiek Onderwijs Mechelen & Omstreken) 

- brief meegegeven aan de ouders 

- weinig verandering voor de werking van de school 

- Filmpje beschikbaar www.komo.be  

Weetje: Logo is ontworpen door een leerling uit de scholengroep! 

 

MEDEDELING SCHOOL / DIRECTIE-LEERKRACHTEN 
TROOPER:  online aankopen via deze website voor hetzelfde bedrag zoals bij bol.com, zalando, … 

een klein percentage van het bedrag wordt doorgestort aan de school.   

Werken samen met heel veel online winkels.   

 

Bedrag zal gelinkt worden aan een project: GROENE SPEELPLAATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VOLGENDE VERGADERING OP 21 JANUARI 2020 

http://www.komo.be/

