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1. Goedkeuring	  verslag	  
	   Het	  verslag	  van	  de	  vorige	  ouderraad	  werd	  goedgekeurd.	  

	  
	  

2. Mededelingen	  van	  de	  directie	  
	   Zieken	  in	  het	  

leerkrachtenteam	  
De	  school	  krijgt	  de	  laatste	  tijd	  te	  kampen	  met	  heel	  wat	  zieke	  
leerkrachten.	  Het	  is	  bijzonder	  moeilijk	  om	  snel	  genoeg	  vervanging	  te	  
vinden.	  	  

	   Sneeuwklassenperiode	   De	  sneeuwklassen	  zijn	  vlot	  verlopen.	  De	  begeleiders	  waren	  ook	  trots	  op	  
de	  groep	  van	  De	  Parel.	  Dit	  was	  een	  respectvolle	  rustige	  groep.	  	  

	   Letterfeest	   Deze	  week	  is	  in	  het	  eerste	  leerjaar	  het	  jaarlijkse	  letterfeest	  doorgegaan.	  
Dat	  is	  vlot	  verlopen.	  

	   Grootouderfeest	   Voor	  het	  Grootouderfeest	  is	  alles	  voorbereid.	  Alles	  staat	  in	  het	  teken	  van	  
Valentijn.	  

	   Lessen	  internetgebruik	  
voor	  3de	  graag	  

Voor	  de	  leerlingen	  van	  de	  3de	  graad	  werden	  sessies	  gegeven	  om	  
kinderen	  te	  sensibiliseren	  van	  de	  gevaren	  van	  het	  internetgebruik.	  

	   Oudercontact	  voor	  
leerlingen	  6de	  leerjaar	  

Het	  oudercontact	  (specifiek	  voor	  de	  leerlingen	  van	  het	  6de	  leerjaar)	  
waarin	  per	  leerling	  de	  oriëntatie	  naar	  volgend	  jaar	  	  

	   Leerlingenaantallen	  	   Op	  1	  februari	  was	  er	  opnieuw	  een	  zogenaamde	  ‘teldag’.	  	  Dan	  wordt	  het	  
aantal	  leerlingen	  geteld.	  	  De	  Parel	  telt	  in	  totaal	  17	  leerlingen	  meer	  dan	  
vorig	  jaar.	  	  De	  school	  heeft	  dan	  ook	  de	  kleuterschool	  van	  Pius	  X,	  de	  



kleuterschool	  van	  SJB	  en	  het	  eerste	  en	  het	  tweede	  leerjaar	  van	  de	  lagere	  
school	  ‘VOL’	  verklaard.	  

	   Werkgroep	  
speelplaats	  

De	  werkgroep	  speelplaats	  is	  ook	  bij	  elkaar	  geweest.	  Het	  ‘treintje’	  van	  
pius	  X	  zal	  vervangen	  worden.	  	  

	   Naschoolse	  sport	   De	  groepen	  van	  naschoolse	  sport	  lopen	  goed.	  	  Dit	  was	  een	  zeer	  groot	  
succes.	  	  Door	  het	  succes	  heeft	  de	  organisatie	  een	  extra	  leerkracht	  
moeten	  inzetten.	  	  	  

Ook	  vanwege	  de	  ouders	  komt	  hier	  positieve	  feedback	  op	  en	  wordt	  ook	  
gevraagd	  of	  dit	  initiatief	  zal	  worden	  voortgezet.	  

De	  directie	  verduidelijkt	  dat	  dit	  niet	  de	  kernverantwoordelijkheid	  is	  van	  
de	  school.	  	  Als	  dit	  vlot	  kan	  georganiseerd	  worden	  kan	  dit	  bekeken	  
worden,	  maar	  het	  moet	  wel	  afgebakend	  blijven	  om	  voldoende	  
kwaliteitsvol	  georganiseerd	  kunnen	  worden.	  

	  

3. Feedback	  activiteiten	  kerstperiode	  
	   Knutselnamiddag	   De	  knutselnamiddag	  was	  een	  groot	  succes.	  	  

We	  zouden	  dit	  initiatief	  volgend	  jaar	  zeker	  willen	  hernemen.	  	  Ouders	  en	  kinderen	  
hebben	  hier	  ook	  naar	  gevraagd.	  

Financieel	  waren	  de	  inkomsten	  ruim	  voldoende	  om	  de	  uitgaven	  (80	  euro	  
overschot)	  te	  dekken.	  	  

We	  wensen	  in	  principe	  de	  formule	  te	  behouden	  mits	  bijspijkeren	  van	  enkele	  
aandachtspunten	  (die	  door	  alle	  deelnemers	  al	  werden	  verzameld).	  

KKKKeKerstparels	   Ook	  de	  kerstparels	  zijn	  vlot	  verlopen.	  	  Een	  drietal	  aandachtspunten	  
houden	  we	  op	  de	  radar.	  

-‐ Het	  evenement	  in	  de	  kerk	  werd	  gesmaakt	  door	  de	  mensen	  die	  
nooit	  een	  kerstevocatie	  hebben	  gezien.	  Mensen	  die	  wel	  konden	  
vergelijken,	  waren	  een	  beetje	  teleurgesteld.	  

-‐ Voor	  het	  ouderkoor	  is	  een	  en	  ander	  misgelopen.	  	  We	  hadden	  die	  
oproep	  wat	  vroeger	  en	  duidelijker	  moeten	  lanceren	  en	  er	  is	  ook	  
een	  misverstand	  geweest	  rond	  een	  oefenavond.	  Hierdoor	  was	  er	  
uiteindelijk	  geen	  ouderkoor.	  

-‐ Het	  doorschuifsysteem	  voor	  leerkrachten	  was	  nogal	  ingewikkeld	  
en	  frequent	  maar	  zorgde	  wel	  dat	  iedereen	  eens	  aan	  alles	  kon	  
meedoen.	  
	  

Parelkwis	   De	  parelkwis	  is	  VOL.	  40	  ploegen	  zijn	  ingeschreven.	  De	  vragen	  zijn	  klaar	  en	  	  	  	  	  	  	  	  alles	  
wordt	  de	  komende	  weken	  gefinaliseerd.	  



Bevraging	  verkeer	   Er	  is	  veel	  reactie	  gekomen	  op	  de	  bevraging	  rond	  de	  verkeersknoop	  Mechelen-‐
Zuid.	  De	  reacties	  hierop	  zijn	  bezorgd	  aan	  Mark	  Kregting.	  	  Op	  basis	  daarvan	  zullen	  
we	  nu	  bekijken	  welke	  acties	  nodig	  zijn.	  

	  

	  

4. Bespreking	  Bijkomende	  activiteiten	  
	   Basisidee	   WIJNPROEVERIJ	  

Via	  wijnhuis	  Nicolaus	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  tot	  het	  organiseren	  
van	  een	  wijnproef	  avond.	  	  Ouders	  zouden	  dan	  wijn	  kunnen	  proeven	  
en	  eventueel	  bestellen.	  	  Het	  wijnhuis	  stort	  dan	  15%	  van	  de	  
opbrengst	  aan	  de	  school.	  

Bespreking	   Het	  was	  de	  aanvankelijke	  bedoeling	  om	  dit	  te	  organiseren	  op	  een	  
vrijdagavond	  enkele	  weken	  voor	  de	  communiefeesten	  om	  dit	  
marktaspect	  aan	  het	  evenement	  te	  kunnen	  koppelen.	  

Het	  wijnhuis	  heeft	  laten	  weten	  dat	  er	  in	  die	  periode	  geen	  
vrijdagavonden	  meer	  vrij	  zijn.	  We	  hebben	  dus	  volgende	  keuzes:	  

-‐ We	  kiezen	  een	  vrijdagavond	  op	  een	  later	  tijdstip.	  
-‐ We	  kiezen	  een	  zaterdagavond	  in	  dezelfde	  periode	  
-‐ We	  kiezen	  een	  ander	  wijnhuis.	  
-‐ We	  verlaten	  dit	  idee	  voor	  dit	  schooljaar	  en	  verplaatsen	  naar	  

volgend	  schooljaar.	  
-‐ 	  

De	  ouderraad	  kiest	  ervoor	  om	  de	  wijnproefavond	  te	  organiseren	  op	  
23	  mei	  2014.	  	  Alhoewel	  het	  wijnhuis	  zelf	  voor	  heel	  wat	  promo-‐
materiaal	  kan	  zorgen,	  zouden	  we	  er	  toch	  voor	  opteren	  om	  dit	  alles	  
een	  persoonlijke	  parel-‐touch	  te	  geven.	  

Hiervoor	  zullen	  we	  binnenkort	  een	  werkgroep	  feest	  samenroepen.	  

	  

Basisidee	   PAASBRUNCH	  

Veerle	  stelt	  voor	  om	  op	  paasmaandag	  een	  paasontbijt	  te	  
organiseren	  met	  eitjesrapen.	  

Reacties	   Alle	  aanwezigen	  vinden	  dit	  een	  goed	  idee.	  Er	  zijn	  ook	  meteen	  heel	  
wat	  ouders	  die	  bereid	  zijn	  om	  hieraan	  mee	  te	  werken	  (zowel	  qua	  
voorbereiding	  als	  op	  de	  dag	  zelf).	  

Er	  rijzen	  meteen	  ook	  enkele	  bedenkingen	  naar	  praktische	  
haalbaarheid.	  

-‐ Een	  snelle	  check	  van	  de	  agenda	  van	  Pius	  X	  leert	  dat	  dit	  
vermoedelijk	  vrij	  is.	  



-‐ De	  belangrijkste	  bedenking	  is	  dat	  dit	  betekent	  dat	  alles	  op	  
paaszondag	  moet	  klaargezet	  worden.	  	  Dit	  ligt	  voor	  vele	  
ouders	  een	  stuk	  moeilijker.	  
	  

We	  beslissen	  dat	  we	  dit	  onderwerp	  doorverwijzen	  naar	  de	  
werkgroep	  feest	  (die	  toch	  wordt	  samengeroepen	  in	  functie	  van	  de	  
wijnproefavond).	  	  Daar	  zullen	  we	  de	  haalbaarheid	  checken.	  

	  

	  

Basisidee	   ENQUETE	  OUDERRAAD	  

Begin	  dit	  schooljaar	  werd	  het	  idee	  geopperd	  om	  via	  een	  enquête	  een	  
bevraging	  te	  doen	  naar	  alle	  ouders	  ivm	  de	  werking	  van	  de	  ouderraad.	  

Deze	  enquête	  is	  opgesteld	  en	  staat	  klaar	  om	  te	  publiceren	  via	  de	  
website	  of	  via	  blaadjes	  in	  de	  boekentas.	  

Bespreking	   Johan	  zal	  de	  vragenlijst	  vooraf	  nog	  eens	  verspreiden	  onder	  de	  leden	  
van	  de	  ouderraad	  om	  eventueel	  nog	  enkele	  vragen	  bij	  te	  sturen.	  

	  

5. Vraag	  ouders	  Pius	  X	  naar	  verhouding	  leerlingen/leerkrachtenaantal	  
	   Probleemstelling	   Een	  of	  meerdere	  ouders	  uit	  Pius	  X	  hebben	  een	  brief	  gestuurd	  naar	  

de	  directie	  en	  de	  ouderraad	  rond	  het	  aantal	  leerlingen	  in	  Pius	  X.	  	  

Naar	  hun	  aanvoelen	  zijn	  er	  teveel	  leerlingen	  in	  verhouding	  tot	  het	  
aantal	  leerkrachten.	  	  Dit	  zou	  vooral	  tijdens	  (middag)pauzes	  een	  
probleem	  vormen.	  

Bespreking	   De	  directie	  en	  de	  leerkrachten	  van	  Pius	  X	  zijn	  aanwezig	  op	  de	  
vergadering	  en	  geven	  tekst	  en	  uitleg.	  Zij	  hebben	  dit	  probleem	  
onderling	  besproken	  en	  onderzocht.	  

Het	  is	  zeker	  een	  feit	  dat	  het	  groeiend	  aantal	  leerlingen	  voor	  een	  
toenemende	  drukte	  zorgt	  in	  Pius	  X.	  	  Bijkomend	  blijven	  steeds	  
meer	  kindjes	  tijdens	  de	  middag	  op	  school	  (al	  dan	  niet	  warm	  eten).	  	  
De	  school	  merkt	  ook	  dat	  de	  ‘ongelukjes’	  ook	  in	  aantal	  toenemen.	  	  
Deze	  tendensen	  merken	  we	  ook	  in	  andere	  scholen	  en	  hierover	  
wordt	  ook	  overleg	  gepleegd	  in	  het	  LOP	  (Lokaal	  Onderwijs	  
Platform).	  	  

Vanuit	  wettelijk	  standpunt	  is	  de	  school	  volledig	  in	  orde	  met	  de	  
verhoudingen	  leerlingen/leerkrachten.	  	  Het	  zijn	  ook	  deze	  
verhoudingen	  die	  de	  middelen	  bepalen	  die	  aan	  de	  school	  worden	  
toegekend.	  Er	  zijn	  dan	  ook	  geen	  mogelijkheden	  om	  voor	  extra	  
ondersteuning	  te	  zorgen.	  



De	  leden	  van	  de	  ouderraad	  die	  Pius	  X	  vertegenwoordigen	  merken	  
zelf	  deze	  drukte	  ook,	  maar	  denken	  dat	  het	  geheel	  nog	  haalbaar	  is	  
en	  ook	  de	  ongerustheid	  bij	  het	  merendeel	  van	  de	  ouders	  blijft	  nog	  
binnen	  de	  perken.	  

	  

	  
	  

	  

6. Volgende	  meeting	  
	   De	  volgende	  meeting	  gaat	  door	  in	  de	  refter	  op	  19-‐3	  om	  20u.	  

	  
	  


