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 AANWEZIGEN OUDERRAAD: Marijke, Leen, Tine, Katrien C, Karen, Mario, Elke, Alexandra 

 VERONTSCHULDIGD:  Mus, Fahaima, Dennis, Anna/Oliver, Katrien J. Marie, Michaël 

 AANWEZIGEN SCHOOL:  Juf Hilde, Juf Heidi, Juf Lieve, Juf Elfi, Juf Katarina, Juf Jolien 

  

1. VERWELKOMING & KENNISMAKING 

We mogen dit schooljaar alvast een paar nieuwe leden verwelkomen! WELKOM Marijke & Tine!   

We stellen ons allen kort voor (naam, kind-eren + klas en waarom we ons aansluiten bij de Ouderraad) 

 

2. KORTE TOELICHTING OUDERRAAD & SCHOOLRAAD 

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 

 werkgroepen, vragen van ouders, 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 

 

Wat is de Schoolraad? 

 Een formeel advies- en overlegorgaan op school.  

Vertegenwoordigers 

- 4 ouders 

- 4 leerkrachten 

- 4 personen uit de lokale gemeenschap 

bespreken er welbepaalde thema’s met directie en de inrichtende macht. 

Voorbeeld: bespreking verlofdagen, klassenaantal, begroting,  

werkpunten school, bijscholingen school, … 

De huidige oudervertegenwoordiging in de schoolraad: 

- Katrien Cornelis 

- Klaas Caluwaerts 

- Marie Roobaert 

- Elke Lauwers 

 

! Vraag van de school 

Leerkrachten zijn talrijk aanwezig (4 leerkrachten + coördinator + directie). Is dit een meerwaarde dat 

leerkrachten aanwezig zijn tijdens een Ouderraadvergadering. 

Bedenking: afgelopen periode (online-sessies) waren de leerkrachten niet aanwezig, toch verliep de communicatie 

vlot wanneer er vragen waren. Voorzitters ouderraad geven de vragen steeds door aan directie. Directie geeft 

steeds feedback na bespreking met de betrokken teamleden wanneer nodig. Voorzitters + directie kunnen tijdens 

de vergadering de vragen/antwoorden meedelen aan de Ouderraadleden. Indien er bijkomende vragen zijn, kan 

men achteraf terugkoppelen of meteen (directie/zorgcoördinator). 

Voor de Ouderraad zijn leerkrachten steeds welkom! Alle begrip moesten ze met minder of helemaal niet meer 

aanwezig zijn. Directie bespreekt dit met leerkrachtenteam en koppelt later terug.  
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3. ACTIVITEITEN 

 ROMMELMARKT – ZATERDAG 02/10/2021 

De flyers en affiches zijn uitgedeeld via de schooltas. Deelnemen kost €5 voor een standplaats van 2 meter. 

Deze bijdrage is voor de school. Wie kan een standplaats nemen? Ouders, leerkrachten van De Parel. 

 RECLAME MAKEN via affiches hangen bij bakkers / supermarkten / krantenwinkels / …  

 INKOM VRAGEN VOOR BEZOEKERS? Neen, maar men kan een brievenbus “vrije bijdragen” plaatsen 

moesten er mensen een gift willen doen 

 EET & DRANKSTAND? Er wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen de huidige maatregelen.  

Take away kan? …. 

 AFZETTEN GERIEF via parking Posthoorn binnenkomen -> uitladen / doorrijden langs de kerk richting Sint-

Jan-Berchmansstraat. Auto’s niet te lang blijven staan!! Standhouders komen best 1u voor aanvang aan 

om hun stand te installeren. 

 BINNEN & BUITEN worden er standplaatsen voorzien. Bij slecht weer, personen die een kleine partytent 

hebben, zeker meebrengen. 

 VRAAG – er zijn ouders die voorstellen om gerief te brengen voor een schoolstand = opbrengst voor 

school. Dit kunnen we organiseren, op voorwaarde dat het materiaal dat gebracht wordt nog in mooie 

staat is (bijvoorbeeld: boeken, speelgoed, schooltassen, pennenzakken, …) 

NOG OP AGENDA DIT SCHOOLJAAR 

 DAG VAN DE LEERKRACHT op 5 oktober 2021 (verrassing!! ) – besproken zonder leerkrachten  

 KWIS: datum is vastgelegd op vrijdag 18 maart 2022 

 PLANTENVERKOOP: was vorig jaar een groot succes! Dit zou eind april (datum nog vast te leggen) 

doorgaan. 

 

4. VRAGEN VAN OUDERS 

 1ste schooldag vestiging SR (Veldenstraat): “nieuwe” leerlingen wisten niet goed waar naartoe met de fiets. 

Moet de fiets buiten blijven? (want in het gebouw doorlopen met de fiets is een vreemd gegeven), waar moet 

men juist naartoe? 

 Waarom was er geen leraar aan de poort? Er was slechts 1 leerkracht op de speelplaats (hulp aan 

leerlingen om fiets weg te brengen aan fietsenstalling, er was een valpartij en de aanwezige juf moest een 

leerling verzorgen, dus even niet in het zicht van binnenkomende leerlingen, …).  

Eerste jaar dat dit zo verloopt. Normaal gezien zijn alle leerkrachten aanwezig op de speelplaats op de 

eerste schooldag. Schoolteam geeft toe dat het niet verlopen is zoals het zou moeten.  

1. Leerlingen die de overstap gemaakt hebben van 3de naar 4de leerjaar, hebben omwille van de Covid-19 

situatie, geen uitgebreide uitleg gekregen (andere jaren gebeurt dit wel). 

2. 1 leraar op de speelplaats is te weinig – maar dit was een uitzonderlijk voorval. 

 

!! Idee: filmpje met uitleg over eerste schooldag – (fietser, uitleg rijen….) 

 

 Mondmasker omgeving school? Binnen de schoolmuren is een mondmasker VERPLICHT.  

Afgelopen schooljaar was het verplichten van mondmasker dragen in de omgeving van de school 

ondersteund door stad Mechelen. Dit schooljaar is dit niet meer zo. We menen dat iedereen beroep doet 

op gezond verstand. Is het druk rondom de school? Of niet? 

 

Directie wenst de huidige situatie uit te leggen ivm de nieuwe richtlijnen bij besmettingen Covid-19: 

VORIG SCHOOLJAAR: verliep alles via CLB. Procedure was CLB contacteren, zij zorgden voor onderzoek en 

bezorgden een brief met duidelijke richtlijnen. 

VANAF DIT SCHOOLJAAR: CLB heeft hiervoor geen middelen meer gekregen dus verloopt alles nu via een 

callcenter (slechts bereikbaar tussen 8u-16u – wat niet voldoende is want vaak krijgt de school info na 16u 
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door) – moeilijk bereikbaar. Het duurt 2 dagen om te onderzoeken wat te doen + 2 dagen voor de school 

richtlijnen krijgt ivm de doorgegeven situatie. Er is weinig duidelijkheid.  

Scholen trekken aan de alarmbel en zijn alvast in gesprek gegaan met de Burgemeester over deze 

problematiek. Er is geen goede structuur/ondersteuning meer Er dient dringend iets te gebeuren, maar 

dat neemt tijd (via het kabinet). Scholen voelen dat er een afwachtende houding aangenomen wordt.  

Tot 01/10 zal er weinig nieuws zijn. Gaan we naar versoepelingen of niet? 

 

Wat met besmettingen binnen de school? School kan enkel advies geven (=> neem contact op met de 

arts), want er zijn op dit moment geen duidelijke richtlijnen. Voorlopig zijn er geen besmettingen op 

school. Wel leerlingen uit voorzorg in quarantaine (na een vakantieperiode in het buitenland). 

 

 Materiaallijst per klas: iedereen (lagere school) krijgt voor het nieuwe schooljaar een lijst met materiaal 

dat door de school voorzien wordt, en ook wat men als ouder dient te voorzien. Deze zijn niet allemaal up 

to date voor alle leerkrachten. Voorbeeld: aankoop A5-mapje.  

Is wat ongelukkig wanneer men dan te horen krijgt dat het aangekocht materiaal niet gebruikt zal worden. 

Hier gaat men in de toekomst rekening mee houden en de lijsten aanpassen waar nodig. 

 

 Trooper actie: droomevenement te winnen via Trooper voor scholen. School bekijkt hoe we eventueel 

kunnen deelnemen. Verder brengt Trooper toch een mooie extra voor de school. Hoe meer mensen dit 

gebruiken, hoe meer bijdragen voor de school  

 

 Warme maaltijden:  maaltijden van Traiteur Goossens zijn niet altijd op kindermaat. Daarom is Katrien op 

zoek gegaan naar een alternatief. En ze heeft ons gegevens bezorgd van een andere firma gericht op 

schoolgroepen. Met oog voor variatie (eens vegetarisch, eens pasta, slechts 1x bewerkt vlees, …) 

Directie heeft de info ontvangen en heeft wat onderzoek gedaan: 

- Contact opnemen op de vaste lijn is niet gelukt 

- Contact opgenomen met een school die reeds samenwerkt met deze traiteur 

Het concept van deze firma is anders dan Traiteur Goossens (afzonderlijk maaltijd per kind) en bezorgd 

het geheel in grote kommen. Dit wil zeggen dat de school moet voldoen andere voorwaarden (vergunning 

keuken hebben, …). Leerlingen eten niet op hetzelfde tijdstip, dus dit geeft ook al een probleem. 

Met zo’n systeem kan onze school helaas niet werken.  

 

 PIUS X: laatste aandachtpunten/afwerkingen nodig  

- Steentje (niveauverschil) waar kleuters over struikelen 

- Bel (parlofoon) werkt niet 

- … 

 

 Misverstand uren infoavond Veldenstraat: sommige ouders dachten te laat te zijn, maar waren op tijd (of 

andersom). Deze info is niet terug gekomen via de leerkrachten.  

! Wat voor leerkrachten wat vervelend is, is dat ingeschreven ouders niet komen opdagen. Dit geeft soms 

onnodige wachttijden. Bij belet, best school verwittigen.  

 

5. MEDEDELINGEN VAN DE SCHOOL 

 Naschoolse sport: er is contact opgenomen met JETI. Voorlopig is er een moment op dinsdag mogelijk voor 20 

kleuters. Om te beginnen voor de kinderen van de 3de kleuterklas. Indien uitbreiding mogelijk, kunnen de 

kinderen van de 2de kleuterklas later ook deelnemen. 

 Grote bezorgdheid is het lerarentekort! Er is weinig tot geen reserve aan leerkrachten indien er afwezigen zijn. 

Voor lange termijnen is het zeer moeilijk om vervanging te vinden. Als het voor een korte periode is (paar 

dagen) kan de school beroep doen op gepensioneerde leerkrachten. Maar dit kan niet voor een lange 

periode. 
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GOED NIEUWS want er is een extra kinderverzorgster (voor 26u) beschikbaar over 2 sites. Het is geen luxe 

situatie maar alvast een mooi extra! 

 FRUIT LEKKER BUIT-ACTIE: 2 jaar geleden heeft de school reeds deelgenomen aan deze actie. Wat houdt het 

in? Kiwi-stickers van het merk Zespri sparen. 300 stickers = 20 ballen  

Juf Heidi laat weten dat de ballen van 2 jaar geleden nog leven  Dus is het zeker de moeite om opnieuw deel 

te nemen! 

 School doet haar best om minder bereikbare gezinnen, te bereiken.  

Er wordt ook gewerkt met het BUDDY-systeem van stad Mechelen, om leerlingen en hun gezin  

te ondersteunen ivm schoolgebeuren. Er is soms een tekort aan Buddy’s helaas…  

 

6. DATA TOEKOMSTIGE VERGADERINGEN 

 Dinsdag 16/11/2021 

 Donderdag 03/02/2022 

 Donderdag 24/03/2022 

 Dinsdag 17/05/2022 

 

 

 

 

Dinsdag 16/11/2021 
 


