
 VERSLAG VERGADERING 15-09-2022

Aanwezig:  
Ouderraad: Alexandra Menten, Karen Verrecas, Leen Vandenbussche, Yessie Breugelmans, Inge Van 
Utterbeeck, Anna Vaes, Simon Van Rensbergen, Pieter Rymen 
 

School: juf Hilde, juf Heidi 
  
Verontschuldigd: Dennis Kestelle, Katrien Cornelis, Elke Lauwers, Marijke Van Campenhout 
 

 

Kennismaking met ouders 

- Naam ouder? 
- Mama/papa van … in klas …? 
- Waar woon je? 
- Werk/ hobby’s? 

 
Wat is de Ouderraad?  

• Groep ouders uit de 3 vestigingen: Pius X, Sint-Jan-Berchmans (SJB) en Sint-Rombouts 
(SR/Veldenstraat)  

• Samenwerking tussen school en ouders bevorderen  
• Betrokkenheid van alle ouders bij de school verhogen  
• Mee nadenken en helpen op school  
• Bezorgdheden, mogelijkheden tot verbetering of ideeën kunnen besproken worden (geen 

persoonlijke probleemsituaties)  
• Vergaderingen: 5 keer per jaar  
• Vaste agendapunten: vragen van ouders, werkgroepen, activiteiten, schoolraad, 

mededelingen school  
• Verslag – via mail naar de leden + voor allen beschikbaar op de website van de school  
• Werkgroep per activiteit  
• Helpende handen: Alle ouders die graag helpen wanneer het past om te helpen bij 

activiteiten > vraag via mailinglijst of mail aan alle ouders 
 
Wat is de Schoolraad?  

• Een formeel advies- en overlegorgaan op school.  4 vergaderingen per jaar 
• Vertegenwoordigers: 4 ouders, 4 leerkrachten, 4 personen uit de lokale gemeenschap  
• Bespreken welbepaalde thema’s met directie en de inrichtende macht. Voorbeeld: 

bespreking verlofdagen, klassenaantal, begroting, werkpunten school, bijscholingen school, 
…  

• De huidige oudervertegenwoordiging in de schoolraad: Klaas Caluwaerts, Elke Lauwers, 
Katrien Cornelis, Marie Roobaert wordt vervangen door Karen Verrecas.  

 

Vragen van ouders 

• Schoolstraat Berkenhofstraat mogelijk? 
o Gesprekken met de politie zijn al gevoerd 
o Het zou mogelijk zijn 
o De schoolraad vraagt om dit eerst met de buurt te bespreken, mogelijks impact op 

andere straten 
o Wijkagent spreekt regelmatig mensen aan, maar dit haalt niet veel uit.   Wijkagent 

blijft nog een aantal maanden, maar wordt niet vervangen voor deze taak. 
o Ander voorstel: Visueel werken: bv gedeelte van de straat waar niet op stilgestaan 

mag worden fel groen verven 

• Duurtijd etenstijd in de refter: 



o Te weinig tijd – vraag komt regelmatig terug 
o Meeste kinderen krijgen alles op binnen te tijd.  Sommige brooddozen zitten heel 

vol 
o Kleuters die niet klaar zijn, mogen blijven zitten tijdens de volgende beurt.  Ze 

worden dan bij elkaar gezet 
o Lagere school 1-2-3 mogen ook blijven zitten tijdens de volgende beurt als ze niet 

klaar zijn. 
o Lagere school 4-5-6 mogen naar buiten op SJB als ze klaar zijn.  Vertrek naar SR pas 

wanneer iedereen klaar is 

• Extra uitleg over de 3 afdelingen en KOMO 
o Pius X: enkel kleuters 
o SJB: Kleuters & 1-2-3 
o SR: 4-5-6 
o SJB & SR: dicht bij elkaar, kinderen komen op de 2 afdelingen 
o KOMO = de scholengroep Katholiek Onderwijs Mechelen en Omgeving 

• Drukker op de Kruisbaan 
o Vermoedelijk meer wagens die via industrie Zuid naar de E19 rijden, om de file te 

vermijden aan de tangent / werken vesten 

• Gemachtigd opzichter Brusselsesteenweg komt vanaf oktober terug, is nu aan het werk op 
de vesten 
 
 

 

Werkgroepen 

- Rommelmarkt: info door Anna  
o Bedoeling:  

▪ 5 euro per deelnemer 
▪ Gezinnen krijgen zelf de opbrengst 

o Werkgroep nog te vormen 
▪ Kandidaten: Alexandra, Yessie 

o Datum: zaterdag 22 oktober van 14.00 tot 17.00 
o Vorig jaar waren we nog beperkt door de coronamaatregelen, zou dit jaar niet nodig 

zijn 
o Wat uitgebreider: 

▪ Café door de ouderraad 
▪ Volkspelen 

o Aankondiging op Uit in Mechelen 
▪ Verkoop enkel door ouders 

o Folder en affiches in eerste week oktober 
o Eventueel sponsoring door bedrijven 

- Website: info door Leen 
o Website van de school zou vernieuwd moeten worden 
o Er zijn al een aantal ontwikkelaars aangesproken 

▪ 1 ontwikkelaar zou zich engageren voor de websites van alle KOMO scholen 

• Technologie: WordPress 

• Continuiteit is gegarandeerd 
o Vereisten zijn opgelijst, maar content moet nog aangeleverd worden 
o Andere suggestie voor een Wix website: low code development 

- Kwis?: info door juf Hilde 

o Werkgroep wordt terug opgestart door Klaas 

▪ 4 à 5 keer samenkomen 

▪ Vragen in elkaar steken, veel communicatie via mail 
▪ Kandidaten voor de werkgroep: Simon 

o Op een vrijdagavond in de Posthoorn, datum nog te betalen 

o Inkomsten van deelname en drank 

- Vergroening school: mogelijkheid tot oprichten werkgroep? 
o Ook groep leerkrachten is hier mee bezig 
o Dossier is ingediend bij ING 

▪ Water opvangen, aftapbaar op straat 



▪ Muurtuinen 
▪ Nog geen reactie van ING, reactie afwachten vooraleer we een werkgroep 

oprichten 
o Bouwdienst KOMO volgt zulke zaken ook op: subsidies rond speelplaats, ventilatie... 
o Ontwerpen zijn al eens aangevraagd: prijzen lopen hoog op 

- Nieuwe werkgroep rond reclame maken voor de school? 
o Yessie stelt een campagne op social media voor 

 
 
Activiteiten (stand van zaken, opbrengst + wat is er mee gedaan) 

- Plantenverkoop: opbrengst: 2015,60 euro   
- Welke activiteiten organiseren we dit schooljaar? 

o Rommelmarkt 

o Kwis 

o Andere suggesties of wat er vroeger al gedaan is:  
▪ Koffieboontjes 
▪ Oudercafé op locatie  

• bv op Pius X zodat ouders de nieuwe school eens kunnen zien 

• buiten de school 
▪ spelletjesnamiddag 

▪ wijnverkoop 

▪ kerstknutsel 
▪ culturele activiteit – culturen leren kennen 

o Plantenverkoop: 
▪ Op tijd starten, bestellen in februari 
▪ Combineren met groenten-en fruitverkoop?  Of groentenplantjes? 
▪ Combineren met oudercafé? 

o Tekenfund: meer door de school te organiseren want werk ligt meer bij de 
leerkrachten 

o Schoolfeest 
 

 

Schoolraad 9/6 

- Lestijdenpakket – Leerlingenaantallen: 
09/2022:154 kleuters  2021: 172 kleuters 
09/2022:357 leerlingen LS  2021: 354 leerlingen LS 
Er zijn meer benoemde leerkrachten dan we lesuren hebben 
Op de werkvloer blijven ze in dienst bij de Parel door de verdeling die gemaakt wordt.  
 
lln aantal:  
kleuters geboorte 2020:  
SJB:  7 starters, einde schooljaar 24 kls gestart 
Pius X: start 2 kls, einde schooljaar 8 kls gestart 
geboorte 2019: K1 SJB: 20    Pius X 12 
geboorte 2018: K2 SJB: 33    Pius X 7 
geboorte 2017: K3 SJB: 32    Pius X 15 
 
Pius X: VM: 3 klassen, NM: 2 klassen 
SJB: instap + K1: 2 klassen 
 
Lagere school: 
L1: 40-45 
L2: 54 
L3: 41-46 
L4: 48-50 
L5: 48-52 
L6: 42-43 
 



Extra’s:  
Anderstalige nieuwkomers: 12 
Gewezen anderstalige nieuwkomers: 1 
Oekraïners: ??? 
 

- Studiedagen en verlofdagen 
woe 21/09: studiedag 
vrij 7/10: verlof 
do 10/11: verlof 
ma 30/01: studiedag gezamenlijk 
vrij 17/03: studiedag 
-> onder voorbehoud van sneeuwklassen en hoeveklassen 
 

- Bouwdossiers 
Aankoop huis naast Veldenstraat, subsidies van AGION lager dan gedacht, nog een lange weg 
te gaan 
Aanleg muurtuin SJB, Offerte: 34784 euro (duur), via ouderraad info ING: fonds oude 
gebouwen: project muurtuin opnieuw bovengehaald 
 

Mededelingen school 

• Nog geen nieuwe datum voor het schoolfeest 

• Huis naast Veldenstraat 
o Opmetingen door architect zijn gepland 

• Covid leeft weer op, zowel bij personeel als leerlingen 
 

Varia 

- Vero-route oefenen met ouders: 3 ouders en 3 leerkrachten 

- Dag van de leerkracht (5 oktober) 
o Jaarthema school ‘Vertrouwen’ 
o Ideeën doorsturen naar email adres ouderraad / Alexandra 
o Eventueel fruitmand, gecombineerd met zakjes granola 

 

Volgende vergaderingen 

• Ouderraad: dinsdag 15 november 

• Schoolraad: maandag 10 oktober 


