
	  

Verslag	  vergadering	  05/11/2013	  

1. Goedkeuring	  verslag	  vorige	  vergadering	  
Verslag	   De	  Ouderraad	  keurt	  het	  verslag	  van	  de	  vorige	  vergadering	  goed.	  
	  

2. Mededelingen	  van	  de	  directie	  
Verlofregeling	  
	  
	  
Leerlingen	  
	  
Wafels	  
	  
	  
Fluo	  
	  
	  
	  
4e	  jaar	  
	  
	  
Zwemmen	  
	  
	  
	  
LBC	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Kerstgebeuren	  

Vanaf	  nu	  is	  een	  ziektebriefje	  (van	  de	  dokter)	  verplicht	  indien	  een	  kind	  ziek	  
wordt	  in	  de	  week	  voor	  én	  na	  een	  vakantie.	  
	  
Er	  zijn	  4	  nieuwe	  instappers	  in	  Pius	  X	  (nu	  59	  kleuters)	  en	  5	  in	  SJB.	  
	  
Er	  werden	  in	  totaal	  1400	  dozen	  verkocht	  in	  het	  kader	  van	  de	  wafel-‐	  en	  
truffelverkoop	  (resultaat:	  idem	  2012).	  
	  
De	  oproep	  om	  terug	  fluo	  jasjes	  te	  dragen,	  heeft	  tot	  nu	  toe	  weinig	  resultaat	  
opgeleverd.	  	  
De	  directie	  vraagt	  om	  hier	  extra	  aandacht	  aan	  te	  besteden.	  
	  
In	  het	  4e	  leerjaar	  loopt	  op	  dit	  ogenblik	  een	  project	  rond	  gevoelens	  om	  de	  
weerbaarheid	  bij	  kinderen	  te	  verhogen.	  
	  
Er	  is	  een	  technisch	  defect	  in	  het	  zwembad	  van	  het	  Sint-‐Romboutscollege,	  de	  
zwemlessen	  daar	  gaan	  momenteel	  niet	  door,	  de	  Swimmaton	  moest	  om	  die	  
reden	  worden	  afgelast.	  
	  
Het	  LBC	  is	  	  niet	  bij	  elkaar	  gekomen.	  
Er	  was	  wel	  een	  vergadering	  over	  de	  bouwdossiers.	  
De	  dienst	  Monumentenzorg	  van	  de	  stad	  Mechelen	  heeft	  ter	  plekke	  alles	  
bekeken	  en	  hun	  goedkeuring	  gegeven	  op	  de	  plannen.	  De	  bouwwerken	  
zouden	  in	  juli	  2014	  kunnen	  starten.	  
Voor	  de	  Veldenstraat	  is	  het	  dossier	  voor	  de	  vervanging	  van	  het	  schrijnwerk	  
opgestuurd.	  
Binnen	  2	  weken	  wordt	  de	  begroting	  opgemaakt.	  
	  
De	  Kerstevocatie	  verandert	  van	  naam	  ‘Kerstparels	  2013’	  en	  krijgt	  ook	  een	  
andere	  –bredere-‐	  invulling.	  In	  de	  kerk	  zal	  er	  een	  voorstelling	  (18u30-‐19u30)	  
zijn	  met	  zingende,	  musicerende	  kinderen,	  het	  1e	  leerjaar	  brengt	  een	  
kerstspel.	  Misschien	  met	  een	  zanggroep	  samengesteld	  door	  leden	  van	  de	  
Ouderraad?	  
De	  focus	  ligt	  op	  de	  Kerstmarkt	  (vóór	  zaal	  De	  Posthoorn	  of	  binnen	  indien	  de	  
temp	  te	  koud	  zou	  zijn).	  
4-‐5-‐6e	  leerjaar	  zijn	  inmiddels	  affiches	  en	  kaarten	  aan	  het	  ontwerpen.	  



	  

3. Informatiedoorstroming	  vanwege	  Lokaal	  Bestuurscomité	  De	  Ranken	  en	  Schoolraad	  
Schoolraad	   Er	  was	  een	  korte	  schoolraad	  waarbij	  1	  punt	  werd	  besproken,	  met	  name	  ‘de	  

badmuts’.	  Er	  zal	  vermoedelijk	  gekozen	  worden	  voor	  het	  klassieke	  model,	  
aangezien	  de	  andere	  (weliswaar	  sterkere)	  versie	  voor	  vertraging	  zal	  zorgen	  
bij	  het	  zich	  klaarmaken	  voor	  de	  zwemles	  (opentrekken,	  vullen	  met	  water).	  
Het	  reglement	  werd	  getekend.	  	  

	  

4. Feedback	  werkgroepen	  
Feest	   Kurt	  DR	  zal	  de	  werkgroep	  feest	  bij	  elkaar	  roepen	  om	  de	  ‘Kerstparels’	  verder	  

uit	  te	  werken.	  	  
Verkeer	   Er	  worden	  nieuwe	  trekkers	  gezocht	  die	  verkeer	  en	  milieu	  concreet	  willen	  

uitwerken.	  Mark	  heeft	  al	  aangegeven	  deel	  te	  willen	  uitmaken.	  
Quiz	   Op	  6/11	  wordt	  de	  eerste	  keuze	  van	  de	  vragen	  gemaakt	  (Quiz	  28	  maart).	  

Proces	  verloopt	  vlot.	  
	  

5. Communicatieplan	  ouders	  –	  school	  ivm	  activiteiten	  
Communicatie	   Tips	  vanuit	  de	  Ouderraad:	  

-‐ De	  inhoud	  van	  een	  feest	  meegeven	  vb.	  letterfeest	  zodat	  ouders	  
beter	  kunnen	  inschatten	  of	  dat	  ze	  er	  al	  dan	  niet	  kunnen/willen	  bij	  
zijn.	  

-‐ Bij	  het	  opgeven	  van	  het	  jaaroverzicht	  met	  een	  legende	  werken	  
waarbij	  wordt	  aangegeven	  wie	  verwacht	  wordt	  en	  hoelang	  (vb.	  O	  
voor	  ouders,	  en	  VM	  voor	  voormiddag).	  

-‐ Boodschappen	  kunnen	  iets	  korter,	  meer	  puntsgewijs,	  concreter.	  	  
Maar	  alles	  bij	  elkaar	  genomen	  is	  iedereen	  het	  erover	  eens	  dat	  de	  school	  
verder	  dient	  te	  communiceren.	  

	  

6. Kerst-‐knutselopvang	  
Kerst-‐
knutselnamiddag.	  

Doel:	  ouders	  een	  zorgeloze	  kerstshopping	  namiddag	  bezorgen	  op	  14/12	  (van	  
14-‐17u).	  Hun	  kindjes	  zullen	  op	  een	  nuttige	  manier	  worden	  ge-‐entertained	  
door	  ouders	  van	  de	  Ouderraad.	  
Voor	  kleuters	  en	  kinderen	  lagere	  school	  uit	  de	  Parel.	  
Tegen	  een	  kleine	  vergoeding	  (inkomsten	  voor	  de	  schoolinvesteringen	  Bouw,	  
speeltoestellen)	  en	  met	  vooraf	  inschrijving.	  
De	  Ouderraad	  wil	  hiermee	  nog	  extra	  initiatieven	  doen	  die	  zowel	  de	  school	  
ten	  goede	  komen	  als	  de	  Ouderraad	  extra	  visibiliteit	  geven.	  
Een	  aparte	  werkgroep	  o.l.v	  Veerle	  P	  zal	  dit	  initiatief	  verder	  uitwerken.	  

	  

7. Varia/rondvraag	  
Feedback	  Dag	  vd	  
Leerkracht	  

Er	  waren	  heel	  positieve	  reacties	  van	  zowel	  het	  onderwijzend	  personeel	  als	  
van	  de	  kinderen	  en	  ouders.	  Foto’s	  worden	  nog	  steeds	  bekeken.	  De	  lat	  voor	  
volgend	  jaar	  is	  gelegd…	  

Feedback	  
leerkrachten	  ivm	  

Er	  werd	  nog	  niet	  apart	  vergaderd	  over	  de	  schooluitstap	  en	  de	  zichtbaarheid.	  
	  



schooluitstappen	  
en	  zichtbaarheid	  

Er	  werd	  aangehaald	  dat	  de	  bij	  de	  hoeveklassen	  de	  leerlingen	  er	  heel	  
herkenbaar	  uitzagen	  (zelfde	  fluo	  hesje,	  sjaaltje,	  naamkaartje).	  Dit	  was	  echter	  
al	  voor	  de	  vorige	  vergadering	  zo	  beslist.	  	  

Wijnproeven	  
21/2	  

Er	  is	  een	  consensus	  over	  het	  feit	  dat	  dit	  een	  uitstekend	  initiatief	  om	  als	  
Ouderraad	  een	  activiteit	  te	  organiseren	  waarbij	  geen	  directe	  link	  is	  met	  een	  
schoolactiviteit.	  Datum	  werd	  vastgelegd	  op	  21/2	  in	  de	  refter	  van	  SJB.	  
De	  doelstelling	  is	  een	  gezellig	  samenzijn	  van	  ouders,	  en	  eventueel	  aankoop	  
van	  de	  geproefde	  wijnen	  (waarbij	  15%	  van	  de	  opbrengst	  naar	  de	  school	  en	  
er	  dus	  ook	  een	  bijdrage	  is	  aan	  de	  investeringen	  van	  de	  school	  in	  het	  
bouwproject,	  aankoop	  speeltuigen	  e.a.	  ).	  
Dergelijke	  initiatieven	  kunnen	  eventueel	  op	  termijn	  ‘de	  koffieboontjes’	  
vervangen.	  
Kurt	  DR	  roept	  een	  werkgroep	  samen	  om	  dit	  verder	  uit	  te	  werken.	  

Ouder-‐vraag	   De	  papa	  van	  een	  kleuter	  heeft	  een	  mail	  naar	  de	  Ouderraad	  gestuurd	  om	  zijn	  
bezorgdheid	  te	  uiten	  over	  de	  foto’s	  en	  het	  proces	  van	  het	  geld	  
binnenbrengen	  voor	  de	  wafel-‐	  en	  truffelverkoop.	  
	  
Foto’s:	  De	  papa	  gaat	  niet	  akkoord	  met	  het	  feit	  dat	  indien	  de	  folie	  werd	  
verwijderd,	  het	  gehele	  pakket	  diende	  aangekocht	  te	  worden	  terwijl	  er	  
slechts	  1	  van	  de	  3	  delen	  zichtbaar	  was	  (en	  hij	  dus	  moeilijk	  kon	  evalueren	  of	  
de	  aankoop	  van	  de	  3	  de	  moeite	  loonde).	  	  
De	  directie	  geeft	  aan	  dat	  hier	  sprake	  is	  van	  een	  misverstand	  tussen	  de	  
school	  en	  de	  verpakker.	  Het	  was	  wel	  degelijk	  de	  bedoeling	  om	  2	  foto’s	  recto-‐
verso	  zichtbaar	  te	  verpakken	  zodat	  ouders	  2/3	  van	  het	  pakket	  konden	  zien.	  
	  
Wafel-‐en	  truffels:	  de	  papa	  gaf	  aan	  een	  groot	  bedrag	  in	  het	  heen-‐	  en	  
weerschriftje	  te	  hebben	  gestopt.	  Deze	  schriftjes	  liggen	  in	  de	  gang.	  Er	  is	  een	  
gevaar	  van	  ‘verdwijnen’	  van	  de	  enveloppes.	  
Antwoord:	  inderdaad,	  de	  school	  begrijpt	  de	  bezorgdheid.	  Indien	  het	  om	  een	  
groter	  bedrag	  gaat,	  is	  het	  beter	  dit	  aan	  de	  juf	  zelf	  te	  overhandigen	  en	  dit	  op	  
een	  briefje	  te	  schrijven	  en	  in	  het	  schriftje	  te	  stoppen.	  
	  	  
Johan	  K	  zal	  een	  schrijven	  richten	  aan	  de	  papa.	  
	  
Het	  positieve	  is	  dat	  dit	  de	  eerste	  maal	  is	  dat	  een	  dergelijke	  bekommernis	  
wordt	  meegedeeld	  aan	  de	  Ouderraad.	  	  

Impetigo	   In	  het	  zesde	  leerjaar	  is	  Impetigo	  uitgebroken.	  Dit	  is	  een	  vrij	  zeldzame	  maar	  
heel	  besmettelijke	  huidziekte	  die	  dient	  behandeld	  te	  worden	  met	  zware	  
antibiotica	  (en	  waarbij	  het	  kind	  moet	  thuisblijven	  om	  anderen	  niet	  te	  
besmetten).	  Veel	  dokters	  herkennen	  de	  ziekte	  echter	  niet.	  Daardoor	  heeft	  
het	  proces	  een	  tijdje	  aangesleept.	  
De	  school	  heeft	  het	  CLB	  ingeschakeld	  die	  de	  communicatie	  opgestart	  
hebben.	  
De	  directie	  heeft	  alle	  5e	  en	  6e	  jaars	  leerlingen	  uitgelegd	  hoe	  ze	  bij	  zichtzelf	  de	  
ziekte	  kunnen	  herkennen	  wat	  wat	  ze	  moeten	  doen	  (o.a.	  thuisblijven	  om	  
anderen	  niet	  te	  besmetten).	  

	   	  



	  

Aanwezigheidslijst	  

Naam	  lid	   Klas	   Email	  
A(aanwezig)	  

V(erontschuldigd)	  
Alexandra	  Menten	   3KB	   smolderen-‐menten@hotmail.com	   V	  
Anesa	  Boytoh	   3k	   AnesaB68@gmail.com	   V	  

Bart	  Jansen	   3KC	  
3B	   bjansen@etro.vub.ac.be	   A	  

Christine	  Drumont	   1A	   c.drumont@belgacom.net	   A	  
Elke	  Lauwers	   1KC	   elkelauwers@yahoo.com	   A	  
Els	  De	  Backer	   2KC	   els.debacker@wenz.be	   A	  

Els	  Struyvelt	   3B	  
5B	   bjorn.kooreman@telenet.be	   A	  

Else	  Bajeux	   1KB	   elsebajeux@yahoo.com	   V	  
Johan	  Kestens	   4B	   johan.kestens3@telenet.be	   A	  

Joris	  &	  Jelle	  Maere-‐Boon	  
5A	  
3A	  
1B	  

jelle.boon@telenet.be	   A	  

Kathleen	  Jacobs	   2B	  
1C	   bartenkathleen@gmail.com	   V	  

Kris	  Croonenbreghs	   2KB	  
1KD	   kris.croonenberghs@skynet.be	   V	  

Kristin	  Meerschaert	   1C	  
2KB	   kristinmeersschaert@hotmail.com	   A	  

Kurt	  &	  Veerle	  Van	  Moortel-‐Poppe	  
1B	  
3B	  
5A	  

veerle.poppe@telenet.be	   A	  

Kurt	  De	  Ronghé	  
6A	  
3A	  
3A	  

kurt.deronghe@gmail.com	   V	  

Leen	  Brône	   5A	   leen.brone@telenet.be	   V	  

Marc	  Kregting	   1C	  
1kb	   marc.kregting1@telenet.be	   V	  

Marie	  Roobaert	   1KA	   marieroobaert@hotmail.com	   A	  
Malika	  Zariouh	   2C	   mzariouh@hotmail.com	   V	  
Mark	  Dormaels	   4A	   mark.dormaels@telenet.be	   V	  

Peter	  Lambrecht	   5B	  
6A	   lambrecht.peter1@telenet.be	   V	  

Juf	  Chris	   	  	   	  	   A	  
Juf	  Hilde	   	  	   	  	   A	  
Juf	  Sofie	   2KA	   	  	   A	  
Juf	  Elfi	   1KD	   	  	   A	  
Juf	  Shari	   2C	   	  	   A	  
Juf	  Tania	   5A	   	  	   A	  
Juf	  Evelien	   1KC	   	  	   A	  
	  



	  

8. Volgende	  vergadering(en)	  
Datum	   2	  december	  2013	  
Agendapunten	  
volgende	  
vergadering	  

	  

	  


