
  

Verslag ouderraad 23 november 2015 
Aanwezig:  

Kurt De Ronghé, Johan Kestens, Bart Jansen, Karen Verrecas, Elke Lauwers, Nele Cabus, Fahaima 
Elaissaoui, Marjolein Magnus, Kris Croonenberghs, Joris Maene, juf Elfi, juf Veerle (Pius X), juf 
Katarina, meester Dirk (1C), juf Chris, juf Hilde 

1. Goedkeuring vorig verslag

Het verslag van 23/11/2015 werd goedgekeurd 

2. Informatiedoorstroming vanwege Lokaal Bestuurscomité en Schoolraad.

Consolidatie 
schoolbesturen

Binnen het bestuur van De Ranken gaat op dit moment nog heel 
veel aandacht naar de bestuurlijke consolidatie van scholen en 
scholengroepen binnen Mechelen. 

Hierop wordt door de Vlaamse Overheid aangestuurd.

3. Mededelingen van de directie

Oorbel voor jongens Eind vorige schooljaar was er een jongen op school die een oorbel 
droeg. Dit mag niet volgens het schoolreglement. Omdat er 
moeilijk onderscheid kan gemaakt worden tussen jongens en 
meisjes, zal naar volgend jaar toe het reglement worden 
aangepast.

Fluo actie De fluo actie is opnieuw gestart. Vanuit de school wordt gestreefd 
naar een goed evenwicht tussen de belasting voor de leerkrachten 
om dit te controleren en de kansen voor de kinderen om hun 
‘kaart’ te kunnen vol krijgen. 

Uiteraard is dat dan jammer als net op de dag van de controle een 
leerling zijn hesje is vergeten als die alle andere dagen wel in 
orde is.  



Drank tijdens de 
middag

Zoals op de vorige ouderraad gevraagd is ook op de 
personeelsvergadering gediscussieerd over het aanbod van 
gesuikerde dranken. 

Net als binnen de ouderraad waren ook binnen het 
leerkrachtenkorps verschillende meningen. 

Als tussenoplossing stelt de school een beperking voor van het 
aanbod tot water en melk en thee voor de oudere kinderen. Dit 
betekent dat Fristi, sinaasappelsap en chocomelk niet meer 
aangeboden worden.  

Er volgt opnieuw een korte discussie.   
PRO: het voorstel is gezond en eenvoudig voor de school. 
CONTRA: het voorstel schuift een stuk van de 
opvoedingsverantwoordelijkheid door naar de school en de meeste 
aanwezige ouders vinden dat niet nodig. 

Conclusie:  De ouderraad gaat akkoord met het voorstel.  De 
school zal de ouders hierover informeren en deze maatregel zal 
ingaan vanaf het volgende schooljaar. Het aanbod staat in het 
schoolreglement geldt dus voor een heel schooljaar.

Aankomst Sint op 
school

Op vrijdag 4 december doet Sinterklaas zijn intrede in de school 
via de boot. Iedereen is daarvoor welkom. 

Boekenproject Op de campus Veldenstraat is vorige week het boekenproject door 
gegaan. 

- De kinderen uit de hogere jaren mochten ook gaan 
voorlezen bij de kleutertjes en beide partijen vonden 
dat schitterend. Hier werd in een klas ook gebruik 
gemaakt van de kamishibai (verteltheater met grote 
prenten).  

- Als de sirene afging, moesten ze allemaal alles laten 
vallen en beginnen lezen. 

- Alle klassen afzonderlijk konden ook een eigen invulling 
toevoegen aan de week (bezoek bibliotheek, bepaalde 
thema's binnen boeken). 

Ook de boekenbeurs was een succes. Ook vanuit de ouders wordt 
bevestigd dat dit voor de kinderen niet alleen een leuke ervaring 
was, maar dat het kinderen ook effectief motiveert om te lezen.



Noodscenario’s op de 
school

Naar aanleiding van een vraag van een ouder licht de directie de 
noodscenario’s toe. 

Voor de gebouwen aan de Sint-Jan-Berchmansstraat wordt er 
geëvacueerd naar het Berkenhof. Uit oefeningen blijkt dat 
evacuatie van de gebouwen binnen de minuut rond is. Binnen de 3 
minuten kan er dan op de verzamelplaats worden afgevlagd. 

Voor de Veldenstraat wordt er geëvacueerd naar de parking van de 
Spar. 

Voor Pius X is er uiteraard geen probleem met evacuatie. 

Bij de start van de werken aan het station is er, in functie van de 
mogelijke vondst van onontplofte bommen uit WOII, met de 
scholen uit de omgeving ook een duidelijk ruimer evacuatieplan 
afgesproken om eventueel met bussen naar andere scholen in de 
omgeving te kunnen uitwijken. In dit geval worden de leerlingen 
geëvacueerd naar basisschool 'De Ark' in Battel.  

Ook bij het aanbellen wordt extra alert gevraagd naar naam en 
wordt pas binnengelaten als er voldoende zekerheid is. 

Vanuit de overheid is geen informatie beschikbaar over een 
specifieke dreiging in het Mechelse. 

Ook op het psychologische vlak wordt er vanuit de school naar een 
goed evenwicht getracht tussen aandacht voor deze feiten en 
geen onnodige angst zaaien.

Toetsenperiode De toetsenperiode loopt in principe van 7/12 tot 14/12. 

Per klas wordt een duidelijker overzicht gegeven van welke 
vakken wanneer ondervraagd worden. 

Voor de leerlingen uit het 1ste en 2de leerjaar is vooral voldoende 
rust belangrijk.  

Viering van de 
jarigen van de 
vakantie

Voor de kinderen die jarig zijn in de grote vakantie ontstaat 
regelmatig de vraag of deze moeten gevierd worden in juni van 
het vorig schooljaar of in september van het volgende leerjaar. 

In dialoog met alle leerkrachten werd bevestigd dat alle kinderen 
die jarig zijn in de vakantie gevierd zullen worden in juni. 



4. Feedback van de werkgroepen

Kerstknutsel Veerle Poppe kon er vandaag niet bij zijn en heeft via mail 
feedback gegeven. 

Team: Els, Jelle, Christine, Elke, Veerle, Klaas, Guanita, 
Roselinde, Karen 

- Kerstknutsel gaat door op 12/12 van 14-17u. 
- Democratische prijs 5€/kind, koekje en fairtrade drankje 

inbegrepen. 
- Maximaal aantal kinderen: 150 
- Werkjes zijn geselecteerd. 
- Benodigd materiaal is opgelijst en wordt doorgegeven 

aan de school. 
- Uitnodiging gemaakt en wordt via de boekentas verdeeld 

op 27/11. 
- Promotour voorzien op 27/11. 
- Oproep Helpende handen is gebeurd: 5 positieve 

antwoorden. Dit brengt het aantal helpers op 14 (9 team 
+ 5 helpende handen). We hebben eigenlijk 20-22 
helpers nodig voor 140-150 kinderen. Misschien een wat 
algemenere oproep lanceren?   

Naar aanleiding van het voorlopig tekort aan helpende handen zal 
Johan de oproep voor helpende handen ook publiceren via website 
en facebook pagina.  

We denken dat na de promotour na het weekend het 
waarschijnlijk het goede moment is om een bredere oproep te 
lanceren. Johan en Kurt zullen hiervoor volgende week maandag 
kort overleggen via mail met Veerle om op basis daarvan te 
kunnen bijsturen. 

Er is in elk geval eensgezindheid dat we alles op alles moeten 
zetten om de nodige handjes op de been te brengen.

Kwis Vanuit de werkgroep Kwis geven we elke ouderraad 
vanzelfsprekend eerder beperkte informatie (we kunnen immers 
de vragen moeilijk vooraf meedelen ☺ ) 

Vandaag weten we dat alles voor de kwis in orde is en goed 
gepland.



Verkeer Enkele ouders hadden vandaag om 19u30 afgesproken om enkele 
ideeën te bespreken rond verkeersveiligheid in de 
schoolomgeving. 

Deze vergadering is jammer genoeg niet kunnen doorgaan omwille 
van een misverstand ivm de sleutel. 

Tijdens de vergadering worden daarom enkele concrete 
voorstellen besproken. 

2 voorstellen/ideeën liggen op tafel: 
- Ludieke correctie actie naar ouders die op één of 

andere manier niet het goede voorbeeld geven qua 
verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 

- Informatie of sensibiliseringsactie naar ouders toe. 

Na bespreking komen we tot volgende conclusie: 
- Onder de vlag van de ouderraad zien we het niet zitten 

om op één of andere manier andere ouders te wijzen op 
gevaarlijk of hinderlijk gedrag.  

- Een sensibilisering naar de ouders en de kinderen toe op 
een informerende manier is wel prima.  Marjolein heeft 
al wat informatiemateriaal uitgedeeld dat zonder meer 
kan gebruikt worden via onze eigen informatiekanalen.  
Johan zal dit materiaal in stukjes en op regelmatige 
basis verspreiden via de kanalen van de ouderraad. Ook 
de directie zal bekijken wat mogelijk kan gebruikt 
worden via de school.

5. Varia 

Ouderbetrokkenheid De werkgroep ouderbetrokkenheid is niet meer samengekomen.  
Deze werkgroep heeft zich enkele keren gebogen over de 
problematiek dat leerkrachten het soms nogal lastig hebben om 
van bepaalde ouders voldoende betrokkenheid te creëren. 

De problematiek speelt iets meer richting allochtone ouders.  
De directie schakelt af en toe andere allochtone ouders in om 
bepaalde problematieken in eigen taal te kaderen. 

Verdere initiatieven zien we nu niet.

Buitenschoolse 
activiteiten

Vorig jaar waren er regelmatig naschoolse activiteiten.  Dit jaar 
zullen die waarschijnlijk niet meer georganiseerd worden. De 
organisatie die dit vorig jaar deed, organiseert dit dit jaar niet 
meer.

Klasfoto’s De vraag werd gesteld of het mogelijk is om foto's met broers en 
zussen die nog niet schoolgaand zijn 's morgens te laten trekken 
ipv 's middags. Dit is voor werkende ouders niet haalbaar.  
Indien gewenst 's morgens moet dit nagevraagd worden, maar is 
niet altijd haalbaar voor de fotograaf zelf.  



Verkeersouders Marjolein signaleert dat via de website van de verkeersouders elke 
ouder zich kan registreren. 

Zodra een verkeersouder zich registreert kan die (apart) een 
‘pakketje’ waarmee je fietsen kan controleren (aan de hand van 
een kaart). 

Op dit moment heeft de school hier geen extra nood aan omdat er 
voldoende materiaal aanwezig is.


