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• AANWEZIGEN OUDERRAAD: Klaas, Leen, Marie, Fahaima, Katrien C., Karen, Anna, Marijke, Elke, Alexandra 

• VERONTSCHULDIGD:  Mus, Mario, Katrien J., Dennis  

• AANWEZIGEN SCHOOL:  Juf Hilde, Juf Heidi 

  

1. EVALUATIE ROMMELMARKT 

 
- De organisaties was geslaagd. 
- Posters ophangen was niet altijd een succes. Het mocht niet in sommige winkels. 
- Volgende keer extra reclame maken via flyers in brievenbussen in de buurt, rommelmarktsites, in 

winkels flyers aan touwtje om af te trekken, website: Wat te doen.be, Rommelmarkt.be, via UIT 
kalender in De nieuwe maan, via sociaal netwerk Hoplr in verschillende buurten. 
 

Opbrengst: giften van ouders, verkoopstand school, drankenstand, inschrijvingsgeld: €364,30. 
 

Mensen konden binnenkomen langs de bruine poort. Er waren weinig standen te zien op de 
speelplaats omdat we uit voorzorg zoveel mogelijk binnen gezet hadden (vanwege weersvoorspelling), 
daardoor moesten mensen doorverwezen worden. 
 

Idee: bij het schoolfeest kan er ook een schoolstand (klein verkoophoekje) gemaakt worden. Er kan een 
donatie spaarpot staan, we kunnen iets kleins aanbieden bij donatie bv. knutselwerkje. 

 

2. OUDERCONTACT – JANUARI 2022 

ONLINE wegens coronamaatregelen. Opnieuw met digitaal inschrijven. 

Voor sommige situaties worden ouders nog op school ontvangen.  

Er zal geen mogelijkheid zijn om ouderraadcafé te organiseren.  

 

3. KWIS – 18/03/2022  

Kwis zal mogelijks weer niet kunnen doorgaan. Het is een binnen activiteit waarbij er veel volk op 
kleine ruimte zit. (max 40 groepen – 5 personen per tafel – minder dan 1,5m) Er is niet veel 
mogelijkheid tot ventilatie. Er zijn verschillende helpende leerkrachten, die niet mogen uitvallen voor 
basistaak lesgeven.   
 

4. PLANTENVERKOOP 2022 

 

Dit was vorig jaar een succes! Aankoop kan opnieuw via school waar Mus werkt (tuinbouwschool Vilvoorde). Er 

zijn terug dezelfde soorten planten. 

Kleine stijging van de prijs (+/- 10cent) – Bestelling tegen maart - Levering na de Paasvakantie 

 

Planning: folder in Januari uitdelen > Juf Hilde bezorgt de folder van vorig jaar die kan aangepast worden. 

Mogelijkheid bekijken om ook buurtbewoners planten te laten kopen. 

 

Kerstrozen konden eventueel ook besteld worden via tuinbouwschool Vilvoorde. Het waren niet dezelfde soorten. 

Bestelling moest al vrij snel doorgegeven worden. Er werd beslist om bij de huidige leverancier te blijven. 

Opbrengst van verkoop kerstrozen gaat naar kinderen met betalingsmoeilijkheden voor openluchtklassen.  
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Vraag/ Voorstel:  

Kan men online werken voor bestellingen? Is toch makkelijker voor vele ouders. 

  

School moet ouders vaak aansporen als iets online moet ingevuld worden en er komen dan soms achteraf nog 

mailtjes van ouders die het vergeten waren (bv. bij warme maaltijden).   

Een briefje zie je makkelijker liggen in huis om eraan te denken. We zouden briefje kunnen maken met info hoe 

ouders online kunnen bestellen.  

Administratieve opvolging (boekhouding) is moeilijk: wie heeft betaald? Voor welk kind? 

 

Voorlopig toch nog briefjes, maar wel toekomstplannen om volledig digitaal te gaan. Het is groeien naar..., maar 

iedereen moet mee kunnen. 

Er zijn veel stappen bij online bestelling. We zullen moeten uitproberen. Via de boekentas kan je sneller reageren, 

via de boekhouding niet… er zijn voor- en nadelen aan verbonden.  

 

Werkgroep: Alexandra, Mus, Anna, Leen, Fahaima, Marijke 

Datum plantenverkoop: voorstel 07/05/2022 – gelijk met schoolfeest (08/05: Moederdag + communie) 

We vragen bij Mario na wanneer plantenverkoop Chiro is: 8/5 

 

Bedenking: afgeronde prijzen is makkelijker en extra voor school! 

 

5. VRAGEN VAN OUDERS 

• Melden van afwezigheden aan de school 

 Hoe afwezigheden melden in 3 vestigingen?  

Pius X: Er is enkel telefoontoestel bij de juffen. Er kan dus best verwittigd worden via centraal secretariaat SJB. 

Veldenstraat: Secretariaat wordt bemand door juf Heidi, maar zij heeft ook andere taken, zeker bij 

afwezigheid van leerkrachten. Dus indien telefonisch niet bereikbaar via centraal secretariaat SJB bellen. 

SJB: Secretariaat wordt zoveel mogelijk bemand. 

Ouders kunnen zeker ook afwezigheid melden via mail (info@deparel.eu)  

 

Bij afwezigheid zonder melding zal de juf /meester dit melden aan secretariaat. Op de 2e dag neemt school 

contact op met ouders.  

School heeft niet de mogelijkheid om dagelijks in alle klassen langs te gaan om afwezigheden te noteren. Het 

is de verantwoordelijkheid van de ouders om afwezigheden te melden (zie schoolreglement).  

 

• Wanneer is er een infoavond voor nieuwkomers? 

 Info over inschrijvingen zal op maandkalender december staan. 

 Kort voor inschrijvingsmoment zal het infomoment zijn…  

 

6. SCHOOLRAAD 

 

 Het aantal leerlingen daalt. Dit heeft o.a. te maken met feit dat er minder kinderen geboren zijn. Alle lagere 

scholen hebben capaciteitsuitbreidingen gedaan in het verleden, wegens tekort in een bepaalde periode.  

Het is belangrijk om onze school zichtbaar te maken en reclame te maken. 

Profilering van de school/ waar staat de school voor moet bekend gemaakt worden. Bv op eerste pagina van de 

website 
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 Website is van 2006 oud, dus aan hernieuwing toe. 

Ideeën: 

• Standaardvragen (FAQ) voor nieuwe ouders 

• Verjaardagen worden niet altijd aangevuld 

• Link naar menu warme maaltijden 

 

Onderhoud van de website gebeurt nu door juf Hilde en Elke. 

 

We maken een werkgroep voor het vernieuwen van de website. Mogelijks zijn er ouders die mee website kunnen 

opbouwen. We doen hiervoor een oproep aan alle ouders.  

 

Werkgroep: Leen, Marijke, Katrien C., Karen, Fahaima, Elke 

 

Juf Hilde zal ook scholen aanspreken die studenten op dit project kunnen zetten.  

 

LEERKRACHTEN AANWEZIG OP OR – NOG WEL OF NIET? – nemen we mee naar de volgende keer – zal donderdag 

besproken worden met leerkrachten. 

 

7. MEDEDELINGEN SCHOOL 

 

Sinterklaas in aantocht: afwachten van de richtlijnen 

 Voor een aankomst met de boot moet een evenement aangevraagd worden via stad Mechelen (- +/- 500 

personen – kinderen/ leerkrachten/ ouders rond de vaart).   

 Aankomst met de boot is waardevol bv.  Kinderen 6de leerjaar begeleiden kleuters  

 Alternatief: Filmpje van aankomst? 

 Sint-Piet MET MONDMASKER 

 Mogelijks zoals vorig jaar op afstand in de zaal waarbij kinderen kunnen langsgaan. 

 

Corona 

 Weinig klassen in quarantaine 

 Het is belangrijk dat ouders info doorgeven over testen van kinderen  

 CLB loopt achter en verwittigen de school te laat, vaak zijn de kinderen dan al in quarantaine. 

 Afwezige leerkrachten:  

o Juf Maxime (6e lj) – positief getest – geen contact meer gehad met de leerlingen dus geen besmetting 

o Juf Katrien (2e kleuterklas) 

!! Geen vervangingen – hopeloos… is niet makkelijk om op te vangen – directie staat voor de klas. 

2 begeleiders voor-na opvang afwezig…  

School neemt alle voorzorgen!  

 

Leerkrachten volgen altijd mee op wanneer kinderen in quarantaine zitten! Online moment – lukken de 

taken? Enz… 

 

Hoelang zal dit vol te houden zijn? Onrustig gevoel. Hopelijk moet de school omwille van tekort aan 

leerkrachten niet sluiten.  

 

Pius X: juf Roselinde afwezig – momenteel vervangen door Meester Ronny. 
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Vero-fiets route 

• Vaste vrijwilligers haken af o.a. omwille van corona 

• Voorstel om in de kerstvakantie de route nog eens te doen met ouders die in de toekomst willen begeleiden.  

• Er zijn bijkomende vrijwilligers nodig op woensdagen van 8u40 tot 10u20 om groepen uitleg te geven en 

groepen te begeleiden voor het geval er iemand pech heeft.  

Er kan ook hulp gevraagd worden aan ouders buiten de Veldenstraat. 

 

• Bij fietstraining is er betere communicatie nodig over verwachtingen van ouders. Ouders die voor het eerst 

aanwezig zijn moeten zelf ondervinden wat ze moeten doen. Misschien kan de leerkracht of een ervaren 

ouder hen wat meer info geven.  

 

• School blijft sensibiliseren om fietsen in orde te brengen (naar ouders toe).  

Fietscontrole wordt georganiseerd voor fietsexamen 6e leerjaar. 

 

8. VARIA 

 

Dag van de leerkracht 
  Appreciatie van de leerkrachten. Mandje was snel leeg!  

 

Dinsdag 03/02/2022 
 


