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 AANWEZIGEN OUDERRAAD: Elke, Alexandra, Leen, Karen, Yessie, Mario 

 VERONTSCHULDIGD:  Dennis, Marijke, Anna, Marjan, Pieter, Katrien J., Fahaima, Mus, Marie, Klaas, 

Michael, Katrien C 

 

 AANWEZIGEN SCHOOL:  wegens Hoeveklassen afwezig 

 

Welkom aan Yessie Breuhelmans (zoontje Arthur in 1KC – Pius X) in de ouderraad! 

1. WERKGROEPEN 

 PLANTENVERKOOP 
90-tal bestellingen (1358 plantjes) 
18 verschillende soorten planten = 9 helpende handen per tijdslot. 
Werkgroep komt samen tijdens de Paasvakantie voor de praktische zaken te bespreken + mail naar helpende 
handen. 
Levering planten voorzien op vrijdag 22/04. 
Verdelen planten: zaterdag 23/04 op afdeling SJB 9-12u 
+ Drankenstand als het mag. 
 

 WEBSITE 
Infosessie voor de school door firma met aanbod website & app. Juf Hilde en ICT van school, Elke & Dennis 

waren aanwezig.  

Bedenkingen:  

- Duur 

- Data blijft daar en terugvragen van data moeilijk 

- Moeilijk om de gegevens van de ouders te koppelen aan het systeem 

- Office 365 zitten alle gegevens in – niet compatibel met systeem 

- APP: waarvoor gebruiken? 

- … 

Eén keer samen gekomen met werkgroep 

Focus website – nieuw structuur besproken – duidelijker – aantrekkelijk – …  

We verzamelen nu ideeën ivm structuur. Aanbod dat IT gekregen had moet nog bekeken worden. 

Open source is het beste. 

 

2. SCHOOLRAAD 

 Leerlingenaantal – februari  
2021-2022:  
- kleuters SJB 111 / - 14 
- Kleuters Pius X 43 / - 4 
- SJB lagere school 150 / +7 
- SR 143 / -5 
- Totaal 447 / -16 

 

 Schoolstraat > zie bespreking bij vragen van ouders 
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3. MEDEDELINGEN SCHOOL 

 SCHOOLFEEST op 07/05/2022 
Een “klassiek” schoolfeest – Thema “MASKED SINGER” – Alle vestigingen samen –  
Na 2 jaar geen schoolfeest, het wordt een gezellig GROOT FEEST met optreden van kinderen 
- Optredens gaan binnen door in de Posthoorn. 
- Kinderen worden verdeeld in A & B groep om volk te spreiden  – systeem zoals met het Circus – 
- Animatie: spelletjeskaart, tombola  
- Toegankelijk voor iedereen! Ouders, grootouders, peters en meters, broers en zussen, … 
- Catering  (ouderraad) 
 
Voorstel: 
 Drankenstand: 

Met glazen flesjes – frisdranken  
Wijn / Duvel / bier – inschenken 
Koffie & thee 
+ afwassen 

 Dessertenbuffet  
 Hot Dogs  
 Chips 
 Ijsjes 

 

 Affichecampagne heeft wel opgebracht – Pluim voor Dennis voor het ontwerp!  

 Sneeuwklassen – 6de leerjaar: Kinderen hebben fijne tijd gehad.   

 Hoeveklassen – 3de leerjaar zeer enthousiast vertrokken, komen vrijdag 25/03 terug. 

 

Verder planning kan gewoon doorgaan: 

- Fietstrainingen 
- Spelletjesdagen 
- Stappersexamen 
- Fietsexamen op 11/05/2022 – dit jaar zal stad terug organiseren – terug toezichters nodig 
- 27/06/2022 - BBQ met laatste oudercontact gaat ook terug door! 

 

 Oekraïense kinderen in de school 
2 instappers 
Er zal terug een onthaalschool komen aan De Nekker voor 1 klas kleuters en 1 klas lagere school. 
- Actie Rugzak vol dromen is een succes 
 heel dankbaar voor de mooie giften  
 Kinderen van het 6de leerjaar vullen de rugzakjes met materiaal 
 Goed dat kinderen iets kunnen ‘doen’ 

 

4. VRAGEN VAN OUDERS 

 Gedeeld door een ouder: 
Duurzame koffie – kan interessante formule zijn voor de school? 
www.ray-jules.com/nl/school-koffieverkoop/  
 

 Vraag ivm verkeer in Berkenhofstraat  

Organiseren van een schoolstraat in de Berkenhofstraat? –> 30 min voor de school en 30 min na school.  

https://www.mechelen.be/onderwijs/schoolstraten  
 

http://www.ray-jules.com/nl/school-koffieverkoop/
https://www.mechelen.be/onderwijs/schoolstraten
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Op advies van wijkagent heeft juf Hilde  Fietsstraat aangevraagd bij de stad, maar stad gaat het hier niet doen, 
want te weinig verkeer. Alternatief is schoolstraat aanvragen, maar juf Hilde wil (samen met stad?) dit eerst 
bespreken met de buurt, want heeft gevolgen voor buurtbewoners van andere straten. 

 

  

 

Dinsdag 17/05/2022 
 


