
 VERSLAG ONLINE VERGADERING 20-03-2023

Aanwezig:  
Ouderraad: Elke Lauwers, Anna Vaes, Leen Vandenbussche, Alexandra Menten, Inge Van Utterbeeck 
 
School: juf Hilde, juf Heidi  

  
Verontschuldigd: Karen Verrecas, Yessie Breugelmans, Pieter Rymen, Marjan Maes, Marijke Van 
Campenhout, Katrien Cornelis 
 

 

Vragen van ouders 

1. Verschillende scholen gebruiken deze app als communicatiemiddel. Schijnt best goed te zijn. 
Ideetje voor de toekomst? https://welcome.gimme.eu/  
 
Juf Hilde: Elke school kiest voor zijn eigen platform, in onze school wordt Office 365 gebruikt.  
We zijn ook bezig nu met het vernieuwen van de website en de sociale media.  
Daarnaast moeten we zorgen dat communicatie ook houdbaar blijft voor iedereen.  
Er zijn verschillende apps en verschillende communicatiekanalen en ze hebben allemaal hun 
voor- en hun nadelen. In het verleden hebben we met de school/ouderraad ook een andere app 
bekeken (voor- en nadelen) en uiteindelijk beslist om daar niet mee verder te gaan.  
Het is belangrijk dat er een communicatiekanaal is en dat er een eenheid is binnen de school en 
de 3 vestigingen. Bv Website voor foto’s  
 
Gimme heeft vertaalapp wat voor anderstalige ouders wel gemakkelijk is. 
 
Juf Hilde: digitale brieven kunnen ook met Office 365 eenvoudig vertaald worden.  
Bv voor de Oekraïense ouders/kinderen. 

 
 
2. Krijtmarkeringen op de speelplaats tekenen in pius x zoals ih vrijbroekpark of zoals vroeger: 

viervak? 

3. Vergroening speelplaats pius x, kan dat zoals op SJB? 
 

 
Elke afdeling heeft zijn eigenheid. Pius X is een heel andere site, er is maar een kleine oppervlakte 
dat verhard is (speelplaats) en een heel groot grasveld dat we heel graag willen gebruiken. Jammer 
genoeg nog geen vooruitgang. We zitten daar te wachten op onderhandelingen met de kerkfabriek 
die eigenaar is van de grond.  
Leerkrachten zijn ook geen vragende partij om speelplaats te ontharden daar. Er is ander materiaal 
om mee te spelen, zoals de fietsjes waar tijdens en na de schooluren veel gebruikt van gemaakt 
wordt door de kleuters. Elke klas heeft daar ook een zandbak in de klas, die regelmatig gebruikt 
wordt.  
Het zou natuurlijk ook veel fijner zijn als ze ook op het grasveld kunnen spelen… 
 
SJB is anders met verschillende leeftijden en ook bvb geen zandbak in elke klas.  
Daar lagen de noden anders.  
 
Voor wat betreft de krijttekeningen: In Pius X zijn ze er wel mee bezig. Turn juf Stefanie wou lijnen 
mee tekenen, maar niet duidelijk met welk doel. Er is hiervoor een toestel om met verf te spuiten 
in de school. Maar dit kan zeker verder bekeken worden met het leerkrachtenteam.  
 
In de Veldenstraat heeft aanpak vergroening vooral te maken met de verschuiving van het 
aangekochte huis en het geheel dat in kaart moet gebracht worden. 



Toiletten moeten daar dringend afgebroken worden. Ingang verleggen. Nu iets doen heeft op 
termijn ook een impact. Dus daar moet goed over nagedacht worden.  
Daar is het bouwdossier momenteel een belemmering, maar op termijn wordt zeker naar de 
mogelijkheden voor vergroening gekeken. 
 
 
Werkgroepen 

- Vergroening speelplaats (Anna) 
 
Juf Shari zij dat er nog een paar kleine werkjes moeten gebeuren: oa aan het podium (nieuw 
afdak), waar ze een soort spiegel willen ophangen, iets dat duurzaam is. 
Voor de paasvakantie is er in elk geval niets meer voorzien.  
Vanuit de ouders wordt er niet onmiddellijk nog iets verwacht 
 

- Website (Leen/ Dennis) 
Vorige donderdag was er een voorstelling van ontwerp website. Schoolteam moet nog bemerkingen 
doorgeven. We zullen link naar testversie krijgen.  
Het was een digitale vergadering en we hebben website voorlopig alleen online gezien. Sommige 
teksten zijn toegevoegd door de webmaster, maar moeten nog nagekeken worden. 
Ook sommige details moeten nog verder uitgewerkt worden (bvb mascottes toevoegen), er is bvb 
ook nog niets vermeld over de ouderraad. Dus er zijn nog aanpassingen nodig. 
Wensenlijst van ouderraad en leerkrachten ook nog eens terug ernaast leggen en zien wat nog moet 
doorgevoerd/aangepast worden etc.  
 
Het doel van de ontwerper was om de website tegen de paasvakantie gelanceerd te krijgen. De IT-
dienst van de school zit er ook mee achter.  
 
Vraag Dennis: wie zal website onderhouden? Er zijn leerkrachten/ouders die er dberichten op 
posten. Maar wie doet versie-updates (nieuwe dingen die op de markt komen), etc -> dat is mee 
inbegrepen in de prijs voor de opmaak van de website, en zal dus gebeuren door de webbouwer.  
 
Dennis heeft trouwens achter de schermen ook al heel hard gewerkt. Hij heeft een nieuw logo 
ontworpen en een aantal zaken heel mooi uitgewerkt. Zoals borden om op te hangen langs de straat 
om duidelijk te maken dat we te maken hebben met een school.  Juf Hilde toont de ouderraad een 

presentatie met het nieuwe logo en een impressie van de uithangborden. 
Nieuw logo en nieuwe kleuren, lettertype = nieuwe uitstraling. 
 
Voor de afdelingen Veldenstraat en Pius X moet nog bekeken wat/waar mogelijk is met borden. 
Dennis is daar nog mee bezig. Juf Hilde wil dit graag op de 3 vestigingen gelijktijdig lanceren.   
 
Misschien ook ineens afspraken maken wie wat doet qua aanpassingen doet op de website – 
Facebook – Instagram? 
 
Als die link naar de testversie er is, is het dan de bedoeling dat de leerkrachten en heel de 
ouderraad dit bekijkt? 
Misschien toch beter beperken tot de werkgroep website, waar Dennis en Leen van de ouderraad 
deel van uitmaken.  Maar er kan nog altijd iemand aansluiten. 
Hoe meer mensen, hoe meer meningen, hoe lastiger om alles op 1 lijn te krijgen en dat maakt 
discussies er niet makkelijker op.  
 
Als de website gelanceerd is, is het de bedoeling dat er ook nog tekst en uitleg gegeven wordt over 
de werking van de website aan de betrokkenen bij de website door de websitebouwer.  
 
 

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

- Kwis 
Helpende handen door Karen en Elke. Helpende handen door kinderen van Elke, Karen en 
Klaas/Heidi 
 
Heel veel positieve reacties op de kwis zelf.  



 
Opmerkingen ouders:  
Verdeling prijzen op einde nogal onduidelijk en chaotisch, kan dat anders georganiseerd worden? 
 
Eerste 3 afroepen en dan in groepjes?  
Misschien wordt er in de toekomst niet meer voor elke groep een prijs voorzien.  Misschien op een 
ludieke manier aanpakken. Bv prijs voor meeste drank, voorlaatste, …  
Elk lid van de groep kreeg een prijs. Dat is heel genereus, da’s een gewoonte, maar misschien 
anders aanpakken.  
In de meeste kwissen is er niet voor elke ploeg/ lid van een ploeg een prijs. Sommigen mensen 
willen ook direct doorgaan na de kwis.  
Dit aspect wordt meegenomen bij het uitwerken van de volgende kwis.  

 
Er waren veel verschillende eetmogelijkheden, is alles even rendabel?  
 
Elk jaar wisselend. Vorige keer: salami/kaasschotels allemaal op, dit jaar waren er over. Borden 
waren wel groter. Hoge prijs van de kaas en salami bij aankoop, vandaar beslist om 34 borden te 
maken en dat alles erop moest liggen. De bestelbonnen werden hiervoor ook opnieuw afgedrukt en 
de prijs per schotel verhoogd, maar dan wel een deftig bord in de plaats.  
 
Hotdogs: broodjes waren echt niet ok. Broodjes te oud?  Dat is ook meegedeeld aan de bakker.  
Blikken zelf doe je maar open per 6, niet echt overschot aan 
 
Croque-monsieurs: broden, kaas en hesp werden gerecupereerd door leerkrachten.  
 
Kan er bv ook gewerkt worden met warme hapjes? 
Opwarmen is niet zo evident (friteuses); hoeveel nodig; ook diepvries nodig. Wordt misschien wel 
meer gegeten.  
Juf Hilde neemt dit mee naar een volgende editie.  
 
Zeer ruim aanbod, misschien een selectie maken? 
Broodje kaas en broodje hesp werd geschrapt tov vorige editie. Croques kwamen in de plaats.  
 
Soep: weinig genomen dit jaar, andere jaren verkocht dit beter.  

 
Naar volgende editie toe: Nieuwe ouders in de werkgroep krijgen. Oproep lanceren?  

 
- Plantenverkoop  

Helpende handen nodig: 14u30-15u30/ 15u30-16u30/ 16u30-17u30 
 
Oproep gedaan voor helpende handen, maar nog wel helpende handen tekort. Vooral vanaf 15u30 
als mensen plantjes komen ophalen.  
 
Oproep herlanceren: bedoeling om mensen te begeleiden (meelopen met de mensen: hun bestelling 
staat op de enveloppe, gewoon meekijken dat ze de juiste plantjes vinden en meehebben).  
We hebben gemerkt dat als er iemand meeloopt dat het wel vlotter gaat (vorige edities hadden we 
mensen staan per groep plantjes). Je moet zelf niets van planten kennen, de bedoeling is meer om 
ouders te begeleiden zodat alles vlot verloopt.  
Shift van 15u30 tot 16u30 is de drukste shift. 
 
Normaal op de speelplaats, maar omwille van schoolfeest nu in doorgang tussen school en kerk.  
Mensen moeten via dat gangetje passeren.  
Eenrichtingsverkeer georganiseerd voor de plantjes.  
 
Inge wil wel meehelpen.  
 
We lanceren een nieuwe oproep.  
 

- Oudercafé in Pius X (Leen) 
 



Andere jaren was er de traditie dat er op het einde van het schooljaar samen iets gegeten wordt 
met leden ouderraad. 
Eten op Pius X is geen optie, wegens geen mogelijkheid (enkel kleine tafeltjes en 1 grote tafel voor 
de juffen) 
 
Iets organiseren op sportdag kleuters (24 mei 2023) is ook niet zo evident, maar dan zijn er wel veel 
ouders. 
 
Laatste ouderraad is 23 mei.  
 
Leen en Elke bekijken dit verder.  
 

Mededelingen school 

- Schoolfeest  
 
Vorige keer wat ideeën gelanceerd oa: frietjes bakken: voor ouderraad niet echt haalbaar naar 
werkdruk en personeelsbezetting. Dat is teruggekoppeld naar de leerkrachten. Leerkrachten hadden 
daar begrip voor en begrijpen dat de frietjes geen optie zijn dan. 
 
Maar wel broodjes, lekker en gezond 
Ijsjes -> wachten weer af en verkopen alleen hapklaar (geen schepijs) 
Gebakjestafel komt er ook terug 
 
Leerkrachten gaan zelf een persoonlijke oproep doen om meer helpen ouders te krijgen. Alle kleine 
beetjes helpen.  
Goed dat ouders door juffen en brief aangesproken zijn. 
 
Op speelplaats SJB: (verkleind, door vergroening) gaat geschoven moeten worden met inrichting 
voor schoolfeest. Er komen daar geen spelletjes meer, ze verschuiven naar andere locaties. 
Spelletjes ook met helpende handen.  
 
Springkasteel wordt ook geplaatst. Meer afwisseling in personeel voorzien. Stagiaires? 
 
Waar worden de oproepen voor hulp bij schoolfeest gegroepeerd? Wordt verstuurd naar 
ouderraad@deparel.eu. De briefjes komen bij juf Hilde. Zij maakt inventaris en stuurt door naar 
ouderraad.  
 
Kan er gewerkt worden met een aanspreekpunt op het schoolfeest? 
Zo weten helpende handen bij wie en waar ze terecht kunnen met vragen.  
Elke wil zeker een aanspreekpunt zijn. Alexandra wil ook aanspreekpunt zijn. Dit wordt verder 
bekeken (ook afhankelijk in welke groep kinderen zijn ingedeeld voor optreden) 
 
Misschien kan er ook een lijst gemaakt worden met benodigdheden? 
Inventarislijst is er tot in detail, maar bvb. messen waren vorig jaar in handdoeken gedraaid en 
daardoor niet teruggevonden.  
 
Vanaf volgende week komt er weer naar aanloop van het schoolfeest een ‘kwis’ met foto’s van 
leerkrachten uit hun jongere jaren. Dat is vooral voor de kinderen een toffe betrokkenheid.  
 
 
Varia 

- Schoolraad  
o Begroting werd besproken 

 
o Schoolbevolking teldatum 1/2/2023: Pius X doet het niet goed.  SJB en SR houden 

stand, maar vooral dankzij de OKAN klas. 
Meeste scholen zakken een beetje of blijven stabiel. Er zijn scholen binnen KOMO 
die heel erg achteruitgaan (bv in randgemeentes). 
Aantal inschrijvingen nog niet gekend nu. We weten alleen hoeveel kinderen zijn 
aangemeld.   

mailto:ouderraad@deparel.eu


Vorig jaar maar 2 kinderen die niet hun eerste schoolkeuze niet hadden over heel 
Mechelen.  
 

o Deconnectiviteit: beschikbaarheid leerkrachten via Mail/ Whatsapp … Juf Hilde 
werkt met leerkrachten voorstel uit. Info moet (wettelijk) opgenomen worden in 
het schoolreglement. 
Het voorstel wordt ook voorgelegd aan de ouderraad via mail (wat als leerkracht 
ziek is, wanneer krijg je informatie, hoe kan je juf/meester bereiken, via welk 
medium, wanneer welk secretariaat bereiken en binnen welke termijn antwoord, 
welk recht hebben leerkrachten om bvb eens niet te reageren etc…) 
 

- Opendeurdag  
Te kort qua tijdsduur? 
Veel ouders kregen de kans niet om bvb van Pius X ook nog naar SJB te gaan. 
Wel veel aanvragen gekregen achteraf om nog een andere vestiging te bekijken. 
Daarnaast waren er nog scholen met een opendeurdag. 
Misschien kan de duur een beetje verlengd worden? 
Thema werd heel positief onthaald door alle ouders.  

 
 

- Voorzitter ouderraad gezocht 
Kandidaten mogen zich opgeven tegen laatste vergadering in mei. 
Elke stuurt ook een nieuwe oproep naar alle leden van de ouderraad.  
Volgend schooljaar wil Elke nieuwe voorzitter nog mee begeleiden. 
 
 

Volgende vergadering: Dinsdag 23 mei om 20u  
 

 
 


