
 

Verslag vergadering 16/01/2013 

Agenda overzicht: 

 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
2. Stand van zaken zichtbaarheidsactie 
3. Informatiedoorstroming vanwege directie, LBC  en Schoolraad 
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) 

Sarah Juf 
 Ilse Juf 
 Kathleen Juf  
 Saskia Juf 
 Chris Meeus Juf 
 Hilde Dewulf Juf 
 Kurt De Ronghé PieterJan, Thiebe, Anne-Sophie 2A,2A,5A 

Croonenberghs Kris Croonenberghs Storm  1KD 

Bart Jansen Thomas Jansen 2A 

Geert Hellinx Reinhout Hellinx 6A 

Leen Brone Fien Leplae 4B 

Johan Kestens Sem  3A 

Meersschaert Kristin Timmermans Elias en Kobe 3KA,1KD 

Verontschuldigd 

Menten Alexandra Xippe Smolderen 2KA 

Els Struyvelt Andres, Fenna  
 

 

1. Goedkeuring verlag vorige vergadering 

Document 
 

De data in het verslag vermelden 2012, maar dit moet 2013 zijn. 

 

2. Feedback project zichtbaarheid 

 Leen geeft een update ivm het project  

Een tocht door 
het donker 

- Organisatie is ongeveer klaar 
- Op 17/1 gaat een laatste vergadering door ter voorbereiding 
- We voorzien als extra alle mogelijke gaspaddestoelen ter 



plaatse (3 stuks) 
- We proberen in elk geval de laatste groepen indien mogelijk 

samen te voegen 
- Juf Chris neemt contact met het park voor info rond werken 

in het park 
- Vandaag werd ook de ‘donkere tunnel’ ingericht in de refter 

van De Parel.  Alle klassen hebben hiervan genoten. 
- Lies Maeyens (mama van Livia 5A): heeft ook een affiche 

gemaakt voor de verschillende vestigingen om reclame te 
maken voor de tocht. 

 

3. Informatiedoorstroming vanwege Directie, Lokaal Bestuurscomité De Ranken 
en Schoolraad 

 Informatie over de belangrijkste punten die werden 
besproken/beslist in directieverband, het lokaal bestuurscomité en 
in de schoolraad. 

Trefbaltornooi Het vierde leerjaar van De Parel was eerste in het trefbaltornooi 
voor Mechelen (in het Paardenstraatje). 
Het 3de leerjaar was voorlaatste in dit tornooi. 
De kinderen hebben zich goed geamuseerd 

Naschoolse sport Op vraag van de ouders werd ook de naschoolse sport (zoals die 
vorig jaar is doorgegaan) opnieuw georganiseerd. 
De inschrijvingsdocumenten hiervoor zijn al doorgestuurd. 
Er is heel veel respons op deze activiteit. De eerste sessies hiervoor 
zijn al doorgegaan en de reacties hierop zijn heel positief. 

Paasvakantie Lemu en Yeti hebben via de boekentassen ook folders verspreid voor 
opvang en kampen tijdens de paas- en zomervakantie. 
De reacties hierop zijn ook heel positief. Snel reageren is de 
boodschap. 

Sneeuwklassen De sneeuwklassen zijn heel leuk en vlot verlopen. 
De kinderen waren heel enthousiast maar ook heel gehoorzaam. 
Heel mooi was de verwondering van de kinderen voor het mooie van 
de natuur, voor de stilte, voor de sneeuw, voor alles… 
Ook de samenwerking tussen de kinderen van de beide Belgische 
scholen in hetzelfde hotel verliep heel vlot.  

 

4. Feedback  werkgroepen 

 Een vertegenwoordiger van elke werkgroep geef kort feedback over 
de activiteiten van de werkgroep 
 Verkeer 

 Feest 
 Quiz 

Verkeer Volgende week dinsdag 22/1 gaat de info avond rond 
verkeersouders door. 
 
Er zijn een 7-tal inschrijvingen. 
Hier zitten ook enkele nieuwe inschrijvingen als verkeersouders bij. 
Dat is heel goed nieuws. 



 

Parelkwis De Parelkwis 2013 gaat door op 15 maart 2013. 
De inschrijvingen zijn open. 
Op dit ogenblik zijn er al 20 groepen inschrijvingen. 
Op dinsdag 22/1 gaat de volgende vergadering door van de 
werkgroep Kwis. Dit is de laatste vergadering voor de try-out. 

 

5. Varia/rondvraag 
Geweld op school Het onderwerp ‘geweld op school’ werd verplaatst naar de volgende 

vergadering om op een grondigere wijze dit onderwerp te kunnen 
voorbereiden. 

Sneeuw op school De ouders zijn heel blij dat de school de sneeuw op de speelplaats 
heeft laten liggen en dat de kinderen konden sleeën. 
Naar het weekend toe zal de sneeuw worden weggehaald om 
ongevallen te vermijden. 
Het deel achter de kerk naar de fietsingang toe zal naar de toekomst 
toe wel gestrooid worden. Vooral gevaarlijk daar is de combinatie 
tussen fiets- en autoverkeer in het deel achter de kerk. 

 

6. Volgende vergadering 
Agendapunten  

Datum Donderdag 14 maart’13 

 


