
 VERSLAG VERGADERING 15-11-2022

Aanwezig:   

Ouderraad: Elke Lauwers, Anna Vaes, Pieter Rymen, Katrien Janssen, Veerle (mama van Elle 4e lj), 

Leen Vandenbussche, Katrien Cornelis (tot 21u), Marijke Van Campenhout, Inge Van Utterbeeck 

School: juf Hilde 

Verontschuldigd: Alexandra Menten, Karen Verrecas, Dennis Kestelle, Yessie Breugelmans, juf Heidi 

Korte voorstelling 

Klein rondje waarbij iedereen zich voorstelt omdat er een paar ‘nieuwe’ ouders aanwezig zijn 

 

Vragen van ouders 

 

• Mail van Anne Hermans: cash betalingen aan de school 

Anne laat weten dat het steeds weer een zoektocht is naar cash geld voor betalingen aan de school 

(schoolfoto’s, wafeltjes,…). Dit terwijl we vandaag al op veel plaatsen digitaal kunnen betalen. De 

school mist misschien ook inkomsten van bvb wafeltjes omdat ouders geen cash geld in huis hebben. 

Antwoord school: Op dit moment is het boekhoudpakket nog niet op voorzien voor digitale 

betalingen. Maar ouders kunnen het altijd wel overschrijven op de rekening. Dit is wel omslachtig 

voor de school omdat de boekhouder dit dan moet doorgeven aan de school en vervolgens moet de 

school dit dan ook nog individueel per kind nakijken. 

 

Grootste probleem is dus nog steeds het boekhoudpakket (en dat is ook voor de hele scholengroep, 

dus voor alle scholen binnen KOMO). ER komt wel een nieuw boekhoudpakket waarmee dit hopelijk 

wel mogelijk zal zijn, maar dat is nog helemaal niet duidelijk. De vraag om met digitale betalingen 

te kunnen werken is in elk geval wel gesteld.  

 

Het zelf verwerken van de foto’s brengt ook nog iets op voor de school t.o.v. de firma’s die via 

digitale weg foto’s aanbieden en afrekenen met ouders. Vandaar dat de school nog altijd kiest om 

ze af te drukken. Idee: Ophaalsysteem op een bepaalde dag en dan betalen via payconicq-app. Ook 

niet evident omdat er altijd ouders zullen zijn die niet op die bepaalde dag/uren kunnen en vraagt 

ook weer inspanning en tijd van de school (ook al omdat het over 3 vestigingen gaat). 

 

Bij grote bedragen is in het verleden altijd gezegd geweest dat het mag overgeschreven worden. 

(geldt ook voor de wafeltjes trouwens) 

 

Sommige zaken zoals bv. turn T-shirts zouden ook op de schoolfactuur kunnen komen.  

  

 

• Vraag van Karen Verrecas: de stadswacht die op de Brusselsesteenweg helpt met 

oversteken, is nog steeds niet terug? 

Hij is sinds deze week terug, hij was ook even ziek en de stad gaf even voorkeur aan andere 

werken.   

• Vraagje ivm PIUS X: kan het opstapje aan de poort afgewerkt worden? 

Juf Hilde heeft het deze morgen nog met Wouter Roels (directeur infrastructuur) besproken.  

Hopelijk wordt het nu snel opgelost, maar hangt af van de aannemer. 

 



• Ander vraagje van een juf bij wafeltjesverdeling: mogelijk dat ouderraad meehelpt bij 

sorteren en  klaarzetten van de dozen? 

In SJB (2-3e leerjaar) en de veldenstraat doen de kinderen dit samen met de juffen, maar voor Pius 

X en de kleuters van SJB zou dat wel handig zijn. We noteren dit voor volgend schooljaar. 

 

• Vraag tijdens ouderraad: Hoe zit het met de sfeer in de Veldenstraat, want de overgang van 

SJB naar Veldenstraat was precies wel wat lastig (pestgedrag)? 

Dit alles is ook met de juf besproken, maar het is niet helemaal duidelijk hoe het nu echt loopt.  

Op de infoavond ook wel uitgelegd hoe systeem (strafklas) werkt, maar worden de maatregelen ook 

toegepast? En past dit in een groter geheel?  Wordt dit bvb in de klas besproken, met het kind in 

kwestie?  

bv: Agressie-incident (kopstoot gegeven), maakte indruk niet alleen bij kinderen, maar ook bij 

ouders -> Is wat blijven hangen. Wat is daar uiteindelijk mee gebeurt? Is daar gevolg aan gegeven en 

op welke manier? 

Juf Hilde: In de klas en op de speelplaats wordt dit besproken.  

Er is veel meer agressie dan in het verleden, stellen we vast, en we proberen dat zo goed en zo 

kwaad als het kan aan te pakken. Er wordt idd niet altijd gezegd welke concrete consequenties er 

gegeven zijn aan bepaalde kinderen. Maar er wordt wel degelijk actie ondernomen. 

De strafklas is er een van. Dit wordt ook geëvalueerd, maar vraagt ook veel inspanning van de 

leerkrachten naar toezicht etc. Er is ook extra bewaking (2 extra mensen) tijdens de speeltijden. 

Maar de algemene tendens is ook wel dat kinderen onbeleefd zijn, agressief zijn, maar dat is ook 

een beetje hoe de maatschappij evolueert.  

 

Kan daar een thema rond gemaakt worden? 

Juf Hilde: er worden echt al heel veel lessen rond gewerkt, zit al veel ingebed in verschillende 

vakken. 

In Mechelen is er een organisatie die daarrond werkt, maar dat is individueel… dus niet echt de 

aanpak die de school nodig heeft. (wat niet wil zeggen dat dat voor individuele gevallen niet 

gebruikt wordt) 

Sommige kinderen hebben ook een andere aanpak nodig, en dan lijkt dat voor andere kinderen 

misschien dat er niet gereageerd wordt, maar dat gebeurt wel, maar op een ander moment.  De 

ouders van die kinderen worden daar ook bij betrokken en over aangesproken. Bvb kind dat wel mag 

weglopen als het rust nodig heeft 

 

Is het een structureel of klas gebonden probleem?   

Juf Hilde: Dat is een moeilijke vraag en moeilijk te voorspellen.  

Nu vooral werken rond onbeleefd gedrag, niemand uitlachen, … 

In de klassen zelf stelt zich dat probleem niet, het is vooral op de speelplaats. 

Er is al verbetering merkbaar, maar dat vraagt tijd.  

Het is ook besproken in de leerlingenraad en de leerlingen zeggen zelf dat de school strenger moet 

optreden. Ze erkennen zelf dat probleem.   

 

Het ontspanningszakje waarmee ze 3 dagen in de week apart kunnen zitten is wel een goed 

actiepunt volgens de ouders. Muziek op vrijdag ook.   

 

• Kiwi-actie: 

Loopt nog steeds, maar er zijn er genoeg. Er moeten geen meer verzameld worden.  

   

Tekenfund (www.tekenfund.be ) 

  

Op de vorige ouderraad vergadering besproken en daarna ook met het leerkrachtenteam besproken. 

Er is nu al zo’n actie gerealiseerd en alle kinderen van de 3 afdelingen (ook de Oekraïense kinderen) 

hebben een tekening gemaakt. Die zijn verzamelt op een poster en er zal in elke afdeling zo’n 

poster opgehangen worden.  

http://www.tekenfund.be/


Elke ouder krijgt een folder met de tekening van zijn kind mee via de boekentas. De ouder moet 

zich registreren. Er moeten wel 3 mailadressen opgegeven worden voor je een ‘winkeltje’ kan 

openen. Elk geregistreerd adres krijgt een link naar het ‘winkeltje’ van artikelen met de tekening 

van je kind.  Elk kind krijgt sowieso wel een postkaart (zonder verplichting om iets te kopen) van 

zijn tekening bij het openen van een ‘winkeltje’. Wil je nog iets anders bestellen, dan kan je dat 

daar online aankopen en wordt dat geleverd bij de school. Hoe meer je koopt, hoe meer je er ook 

iets ‘bijkrijgt’. De leerkrachten kunnen dit ook wat opvolgen voor hun eigen klas en zien hoeveel 

bestellingen er zijn.  

Een percentje van de aankopen gaat naar de school, dat gebruikt zal worden voor de 

verbouwingswerken.  

Het is allemaal digitaal, dus eigenlijk ook een beetje een test om te zien of iedereen mee is (er zijn 

ouders die nog niet helemaal digitaal mee zijn). 

  

Werkgroepen 

 

• Vergroening speelplaats 

Anna, Leen en Dennis waren aanwezig bij de werkgroep van de leerkrachten. 

Vorig dossier bij koning Boudewijn stichting was niet gehaald.  

Leerkrachten hadden een dossier ingediend bij Rivierenland voor de vestiging SJB. Een subsidie van 

2500 euro is voorzien. Voor een bedrag dat hoger is dan 2500 euro, zal aan de school een bijdrage 

van 30% gevraagd worden. En de school moet eerst voorfinancieren. Na afloop van de werken en 

voorleggen van de facturen wordt dan terugbetaald.  

Rivierenland had snel gereageerd en dat was niet echt verwacht, maar hun zetel is in Mechelen, 

waardoor ze de school ook ‘snel’ konden bezoeken en een voorstel aanleveren.  

Bomen en plantengoed moet wel via hen aangekocht worden.  

Ze geven verder enkel advies, maar geen arbeid. Dus de school moet de uitwerking ervan zelf doen.  

Ondertussen is er een plan opgemaakt door rivierenland, waarbij speelplaats SJB verdeeld is en 

waarbij groenelementen werden voorzien. (schorskeuken, pannaveld, hagen, een boom op de 

speelplaats, een kruidentuin, een strook langs de muur tegenover de wc’s met aardbeienplantjes en 

geraniums, daar ook een wilgenhoek…) 

Leerkrachten hebben nu op de speelplaats al wat elementen verzet als test.  

Onze vragen en opmerkingen zijn nog doorgegeven aan rivierenland (bv schors op pannaveld niet 

echt goed idee). Maar definitief plan en antwoord wordt nog verwacht kortelings. 

Onderhoud?  Borgerstein kan gevraagd worden en de school kan zelf ook een deel doen. Er kan 

misschien ook wel beroep gedaan worden op ouders. 

Er zal echter niet zo heel veel onderhoud nodig zijn.  

Eerste fase in december: Er wordt een werkdag georganiseerd. Hulp van de ouders wordt gevraagd: 

- Iemand die met een kleine graafkraan kan werken? 

- Iemand met aanhangwagen om puin te vervoeren?  

- Ook voor de andere klusjes: aanplanten, grond uitgraven, stenen uitbreken, … 

  

Heeft school toegang op containerpark? Ja er is een kaart, maar meestal wordt persoonlijke kaart 

gebruikt. 

In veldenstraat moet containerklas afgebroken worden (zodra leerkrachten lokaal hebben in huis 

naast de school). Mogelijks kan afval in container daar (als dat dit jaar nog lukt) 

School hoopte in de herfstvakantie al van binnenuit een gat naar huis naast de school te maken,  

maar dat is niet gelukt.  

 

In het voorjaar is dan een tweede fase voorzien voor project Rivierenland.  

  

In Pius X is het nog altijd de bedoeling een hek te zetten rond het grasveld (voormalige 

verantwoordelijke van de parochie: Paul van den Heede is overleden en parochieraad neemt geen 

beslissingen meer, dus alles loopt nu via het overkoepelend orgaan en dat neemt tijd in beslag) 

Aanstaande donderdag opnieuw bespreking.  

  



• Website  

Leen was aanwezig bij de werkgroep van de leerkrachten. 

Vorig jaar al samengezeten met ouderraad, en nu ook koppeling tussen werkgroep ouderraad en 

leerkrachten.  

Er is op 8 november 2022 een eerste keer samengezeten door de leerkrachten om vooral te kijken 

naar de homepage. Wat moet er zeker op en wat niet en hoe moet de structuur / lay-out er uit 

zien. Hiervoor werd gekeken naar websites van andere scholen om zo tot een eigen ontwerp te 

komen. 

Uiteindelijk was er al redelijk consensus over deze homepage. 

  

De structuur die werd opgemaakt door de ouderraad werd ook wat voorgesteld en er werd 

afgesproken dat iedereen zou kijken welke pagina’s er moeten komen en wat er wel of niet op 

moet. 

  

Dinsdag 15 november 2022 vond een tweede overleg plaats vooral om te bekijken welke tabbladen 

er moeten zijn. 

Er is ook nog wat gediscussieerd over de homepage. Het is duidelijk dat we geen systeem met 

tabjes die openspringen als keuzemenu (zoals op onze site nu) willen. Te veel info gaat zo verloren. 

Beter langere pagina’s waardoor gescrold moet worden of met knoppen om op door te klikken. 

Juf Lieve zou een voorbeeld maken en juf Maxime zou een terugkoppeling geven aan juf Hilde om 

de eerste ideeën al te bespreken.  

Juf Hilde geeft aan dat er nu snel actie moet genomen worden om website bouwer aan het werk te 

zetten.   

  

• Kwis 10/3 

Datum ligt vast, 

De werkgroep heeft al een keer samengezeten. 2 jaar geleden is er een volledige kwis gemaakt, try-

out gedaan, en toen moest kwis afgelast worden omwille van corona. Kwis moet nog wat aangepast 

worden hier en daar.  

Werkgroep volledig?  Voorlopig voldoende, maar ook nog altijd extra ouders welkom. 

  

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

 

• 22/10 Rommelmarkt 

Sommige bezoekers vonden het niet duidelijk dat je langs 2 kanten binnen kon komen. Misschien 

beter dat er maar 1 ingang is. 

Veel geluk met het weer. Waardoor de bar wel goed draaide.  

Niet de massa, maar tussen 14 en 15u veel volk, daarna op rommelmarkt wat stilgevallen (niet aan 

de bar) 

Affiche voor ouders groter (op A3-formaat) 

Geen affiche in pius x en veldenstraat? Zou raar zijn, in pius x aan glazen deur -> niet voldoende 

zichtbaar. 

Flyeren is niet gebeurd, misschien toch wel doen in de buurt (in de toekomst). 

Bar: meer helpende handen nodig, dat was krap. Mensen meer persoonlijk aanspreken.  

 

Winst: 408,40 euro  

  

 

 

 

• 22/12 Oudercontact 

In de klassen van SJB en in zaal de posthoorn (veldenstraat en pius x): is de bedoeling zonder 

kinderen (opvang is er wel in de veldenstraat). 

(niet voor 3de kleuterklas) 

  



Caféetje onder afdak door ouderraad: Begint om 16u  glühwein, koffie – thee - Frisdrank 

Wafel of hot dog 

1. Mail helpende handen 

2. Wie is verantwoordelijk? School zet alles klaar, deeg wordt gemaakt, … Inge wil wel het 

aanspreekpunt zijn.  

 

Bijkomende vraag van juf Hilde: Wanneer oudercontacten organiseren? -> deel vindt het belangrijk 

om te koppelen aan rapport, anderen juist niet. Is er nood om dat extra oudercontact te houden 

rond de herfstvakantie? Tweede contact is voor kerstvakantie, wat dan vrij snel is na eerste 

contact.  

 

Op welke momenten moet er een oudercontact zijn?  Moet dat gekoppeld zijn aan een rapport?  

Rapport pas in januari meegeven?  

 

Proberen wel eenheid te krijgen, dus geen apart systeem voor kleuterklassen -> ouders moeten dan 

veel meer komen als ze kleuters en LS kinderen hebben. Dat is misschien niet zo’n goed idee.  

 

• Activiteit in 2e of 3e trimester? 

• Opnieuw plantenverkoop? Elke zal vragen aan Mus welke samenwerking mogelijk is met 

tuinbouwschool Vilvoorde. 

• Café in pius x (officiële opening gebouwen). Leen bekijkt dit nog. 

• Schoolfeest op zondag 23 april 

• Bbq na oudercontact op 27 juni 

  

Schoolraad: Terugkoppeling vergadering 10 oktober 

• Nieuw lid: Karen Verrecas 

• Cijfers: telling september en evolutie 

 

Hogere aantallen door Oekraïense kinderen (OKAN klas 21 lln) 

Kleuters / 1 + 2e lj Oekraïense kinderen mee in de klas  

3-6e lj OKAN klas met meester Jens 

• Verdeling lestijden pakket 

• Nascholing Prioriteitenlijst 

o EHBO vorming al gehad dit jaar 

o Nieuwe prioriteiten: Nieuwe toepassing leerlingvolgsysteem/ rapport, digisprong, 

leerlingenraad 

 

  

Mededelingen school 

• Verkeerssituatie SJB in Berkenhofstraat: aantal keren gaan turven om zicht te hebben op de 

verkeersstromen tijdens verschillende weersomstandigheden  (bij regenweer bvb of koud 

weer) 

  

Varia 

geen 

 


