
 

Verslag vergadering Ouderraad 

14/03/2013 – 20.00 uur (Refter SJB) 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  
2. Informatiedoorstroming vanwege LBC en Schoolraad  
3. Mededelingen van de directie  
4. Feedback werkgroepen  
5. Varia/rondvraag  
6. Volgende vergadering: datum en agendapunten  

 

 

1. Aanwezigen 

Naam en voornaam Naam en voornaam kind(eren) Klas(sen) kinderen) 

Karin Juf 
 Lies Juf 
 Stephanie Juf  
 Kathleen Juf 
 Chris Meeus Juf 
 Hilde Dewulf Juf 
 Kurt De Ronghé PieterJan, Thiebe, Anne-Sophie 2A,2A,5A 

Croonenberghs Kris Croonenberghs Storm  1KD 

Geert Hellinx Reinhout Hellinx 6A 

Johan Kestens Sem  3A 

Dormaels Mark Zoe Dormaels 3B 

Els Struyvelt Andres, Fenna 2A, 6A   

Verontschuldigd 

Menten Alexandra Xippe Smolderen 2KA 

Meersschaert Kristin Timmermans Elias en Kobe 3KA,1KD 

Leen Brone Fien Leplae 4B 

Bart Jansen Thomas Jansen 2A 
 

 

  



 

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

 

2. Project zichtbaarheid 
Tocht door het 
donker 

Van de tocht door het donker is heel veel positieve feedback gekomen. 
 
Het saldo van de tocht was ook batig. 
 
Vanwege de ouderraad wordt voorgesteld om dit initiatief bv. Om de 3 jaar 
te herhalen. 

 

3. VCOV feedback 
Info avond Johan geeft feedback over de info avond over de toekomst van het secundair 

onderwijs. 
 
Gezien net voor de info avond de hervorming is uitgesteld, was de waarde 
van deze avond eerder beperkt. 

 

4. Feedback directie 
Schoolraad Samenstelling schoolraad 

- Delegatie van de leerkrachten is ok 

- In de delegatie van de ouders zijn er nog 3 vacante betrekkingen 

- Het betreft 2 vergaderingen per schooljaar. 

Lestijdenpakket/leerlingenaantallen 

- Op basis van het aantal leerlingen van 1 feb 2013 telde de VB De 

Parel 

o 199 kleuters 

o 139 leerlingen 1-2-3de leerjaar 

o 122 leerlingen in 4-5-6de leerjaar 

o Totaal: 460 lln. Tov. 440 lln. In 2012 

- Conclusie: de school voorziet naar de komende jaren nog groei 

omdat er van alle kanten (omgeving, onderwijs overleg Mechelen, 

doorlichting) druk ontstaat naar grotere klassen waarin de 

zorgfunctie is geïntegreerd in een gedifferentieerd klasgebeuren. 

- De groei van de school maakt dat hier en daar de grenzen van de 

school en van klassen bereikt worden. 

Bouwprojecten: 

- Goedkeuring voor het dak van de klas 1kd is in orde. Het project is 

voorzien voor eind juni 2013 en de vakantiemaanden waarbij in een 

beweging de hele klas zal vernieuwd worden. 

 

Grootoudersfeest Het grootoudersfeest in zowel Pius X als in SJB was een groot succes en dit 

ondanks het sneeuwweer. 

 

Project broederlijk 

delen 

Naar het einde van het 2de trimester zal de school een gesponsorde 

voettocht organiseren ten voordele van broederlijk delen. 



Besparingen Stad 

Mechelen 

Ook bij stadbestuur Mechelen wordt er bespaard. Op dit ogenblik is in de 

dienst onderwijs van de Stad Mechelen reeds een persoon ontslagen. 

Daarnaast zijn er nog andere gevolgen van deze besparingen: 

- Ouders van leerlingen van kinderen in 6de leerjaar krijgen van de 

Stad geen tussenkomst voor de sneeuwklasse 

- De Stad zou een leerkracht financieren, maar besliste recent om dit 

met terugwerkende kracht te annuleren. 

- Ook tussenkomsten in busvervoer en voor- en naschoolse opvang 

zullen worden verminderd. 

Mogelijk zal dit ook een impact hebben op het aanbod van de school (bv. 

Zwemlessen) 

 

5. Feedback werkgroepen 
Kwis Try-out van de kwis is zeer vlot verlopen. 

 
De kwis is zeer afwisselend qua beeld, geluid en vragen. 
 
Er zijn ook zeer veel ploegen ingeschreven. 
 

Verkeer De werkgroep verkeer is bijeengekomen begin februari. Er werd vooral 
gefocust op het ronselen van verkeersouders. Hier hebben we een kleine 
opstoot gezien, maar dit werd niet bestendigd. 
 
Stad Mechelen heeft een reactie gestuurd op onze brief i.v.m. de 
bezorgdheid rond de besparingen op het vlak van gemachtigd opzichters. Ze 
delen de bezorgdheid maar weten niet onmiddellijk tegen wanneer een 
oplossing voorhanden zou zijn. 
 
Leen en Wim hebben alle fietsen die op school staan volledig onder handen 
genomen. Alle fietsen zijn hersteld zodat het fietsonderricht zeker goed kan 
doorgaan.  De ouderraad en de school  is heel dankbaar voor de inspanning 
die hier geleverd is. Er blijken nog ouders geïnteresseerd voor dit initiatief 
en dus suggereert de ouderraad om het initiatief een volgende keer ruimer 
te communiceren. 
 

Feest De werkgroep feest is niet samengekomen in de afgelopen periode. 
 
Op 15/3 gaat de jaarlijkse Parelkwis door. Helpers worden verwacht tegen 
19.15 uur in de feestzaal De Posthoorn. 

 

6. Varia 
LVS Testen Vanwege verschillende ouders komen opmerkingen over onduidelijkheid 

naar de interpretatie van de resultaten van LVS (leerlingvolgsysteem) testen. 
 
De resultaten van deze testen zijn vaak tegengesteld met resultaten van 
gewone testen. 
 
De directie legt uit dat het grote verschil tussen de testen op school en de 
LVS testen vooral in de voorbereiding en het tijdsbestek zit. Voor LVS testen 
kan het kind zich niet voorbereiden en er zijn strikte regels voor de timing 
waarin het kind de test moet afleggen. Factoren als ‘van buiten leren’, of 



stress spelen op een LVS test harder mee. 
 
De leerkrachten proberen de resultaten dan zo goed mogelijk uit te leggen 
in functie van het individuele geval. 

Geweld op de 
speelplaats 

Naar aanleiding van een stijgend geweld op de speelplaats werd enkele 
vergaderingen geleden afgesproken dat we dit onderwerp op een ouderraad 
zouden bespreken. 
 
De school heeft reeds enkele initiatieven genomen. 
 
De actie rond bewustwording en het systeem met briefjes die met de 
boekentas worden meegegeven lijkt te werken. Het systeem wordt 
geapprecieerd door leerkrachten, maar ook door ouders omdat het heel wat 
duidelijkheid schept.  Ook voor de leerlingen zelf is het duidelijker, wat kan 
en wat niet kan en dat een briefje echt wel betekent dat je over de schreef 
bent gegaan. 
 
Vanwege de ouders blijft wel de bezorgdheid dat er nog steeds heel wat 
geweld tussen de leerlingen aanwezig is. Dat bewijst dus dat het 
verderzetten van de actie zeker noodzakelijk is. 
 
Ook voor de campus Veldenstraat werden aangepaste maatregelen 
genomen. 

Evaluatie website Vanwege de school, de ouders en de leerkrachten is er heel veel appetijt 
voor de nieuwe website. 
 
De website is zonder twijfel veel gebruiksvriendelijker en veel sneller dan de 
vorige. 

Kom Op Tegen 
Kanker 

Op vrijdag 15/3 zal in afdeling SJB een korte actie doorgaan rond Kom op 
tegen kanker. De kinderen zullen hun tong uitsteken tegen kanker. 

 

7. Volgende vergadering(en) 
Datum Donderdag 16 mei 2013 

Agendapunten 
volgende 
vergadering 

Prikken datum voor verfraaiing speelplaats in grote vakantie 
Toekomst werkgroep verkeer 

 

 


