
 

Verslag vergadering 16/05/2013 

Deelnemers 

1. Aanwezigen 

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

Meester Dirk   

Juf Veerle   

Juf Evelien   

Juf Veerle   

Juf Chris   

Juf Hilde   

Kurt De Ronghé PieterJan, Thiebe, Anne-Sophie 2A,2A,5A 

Kris Croonenberghs Croonenberghs Storm  1KD 

Geert Hellinx Reinhout Hellinx 6A 

Johan Kestens Sem  3A 

Mark Dormaels Zoe Dormaels 3B 

Meersschaert Kristin Timmermans Elias en Kobe 3KA,1KD   

Leen Brone Fien Leplae 4B   

Bart Jansen Thomas Jansen 2A   

Verontschuldigd 

Menten Alexandra Xippe Smolderen 2KA 

Els Struyvelt Andres, Fenna 2A, 6A 

   
 

 

 

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

 

2. Informatiedoorstroming vanwege Lokaal Bestuurscomité De Ranken en Schoolraad 
LBC - In een eerste deel van deze vergadering werd een oplossing gezocht 

voor het feit dat verslagen moeilijk leesbaar zijn 

- Het leerlingenaantal en de lestijden voor het schooljaar 2013-2014 

werden bekend gemaakt. 

- Infrastructuurwerken 

o Voor de dossiers van De Parel was er vooral evolutie voor 

het verbouwdossier van Pius X. Het dossier bevat in principe 

volgende componenten: 



 De heraanleg van het sanitaire gedeelte 

 Vernieuwing van de verwarmingsinstallatie 

 Isolatie van het dak 

 Heraanleg omheining 

o Voor campus SJB kan de vernieuwing van het dak van de 

klas van Juf Elfi in principe in de komende maanden 

doorgaan 

o Voor campus Veldenstraat staat een vernieuwing van het 

dak op stapel en een vernieuwing van een deel van het 

schrijnwerk. 

 

Schoolraad - Er is geen schoolraad doorgegaan in de afgelopen periode. 

- Naar aanleiding van de oproep tijdens de vorige vergadering om 

nieuwe ouders in deze vergadering te integreren hebben een aantal 

ouders zich kandidaat gesteld.  De ouderraad is blij dat vanaf nu 

opnieuw 4 ouders zullen deel uitmaken van de schoolraad. Concreet 

gaat het om: 

o Bart Janssen 

o Chris Croonenberghs 

o Kristin Meersschaert 

o Johan Kestens 

De volgende vergadering gaat door op 18/6 om 20u. 

 

3. Mededelingen van de directie 
 - Juf Lut is langere tijd afwezig.  Her blijkt erg moeilijk om een volledige 

vervanging voor haar te voorzien.  De school heeft een oplossing 

voorzien in de vorm van een combinatie van de inzet van enkele 

bereidwillige ex-leerkrachten samen met de inzet van de zorgjuf. 

- Feedback besparingsmaatregelen Stad Mechelen: 

o De stopzetting van de premie voor sneeuwklassen wordt pas 

ingevoerd vanaf schooljaar 2013-2014. 

o Grotere vermindering van de subsidies voor het 

zwembadvervoer 

- Bedanking van ouders vanwege de school 

o Gaat door op vrijdag 7 juni 2013 van 20.00-22.00u 

o Alle ouders zullen worden uitgenodigd volgende week via 

één uitnodiging per gezin. We willen absoluut vermijden dat 

bepaalde hulpouders door de mazen van het net glippen.   

- Verfactie Levis: dankzij hulp van de ouders kon de school op dit 

ogenblik al voor 80m² verf verzamelen.  Hartelijk bedankt hiervoor. 

- Dinsdag 21 mei is er verkeersexamen voor  de leerlingen van het 6de 

leerjaar. Dankzij enkele enthousiaste ouders is de school er toch in 

geslaagd om voldoende ouders hiervoor te verzamelen.   



- Voor het stappersexamen van … zijn er nog niet voldoende ouders 

ter beschikking. 

- Ook voor het einde van het schooljaar zijn er nog enkele uitstappen 

voorzien waarvoor nog begeleidende ouders moeten worden 

gezocht. 

Naar aanleiding van een stage periode in het 6de leerjaar.  Deze stage zal 
beëindigd worden met een tentoonstelling rond Europa waarvoor de ouders 
van het 6de leerjaar uitgenodigd zijn. 

 

4. Feedback werkgroepen 
Verkeer De werkgroep verkeer is niet apart samengekomen.  Los van een 

bijeenkomst zijn er nog een aantal  

- Rekrutering fietsouders 

o Ontmoetingsfietstocht voor ouders op donderdag 

19/09/2013 

o Doel: 

 Gezellige fietstocht voor ouders in omgeving van de 

school 

 Ouders leggen in kleine groepen de VERO route af 

met uitleg vanwege ervaren fietsouders 

 Zo ervaren ouders hoe het begeleiden van kinderen 

op fietstochten precies in zijn werk gaat. 

 Op die manier willen we ook zorgen voor voldoende 

instroom van verkeersouders. 

o Een kleine werkgroep hiervoor zal samenkomen op 

donderdag 6/6 om 20u. 

 Uitwerking tocht zelf 

 Uitwerking promo voor de tocht 

- Binnenkort gaat een info avond door over de eventuele heraanleg 

van het Plaisanceplein. 

- Fietsexamen dinsdag 21/05: Afgelopen week konden de kinderen dit 

inoefenen onder begeleiding van de politie.  

- Geert heeft bij de Koning Boudewijnstichting een dossier ingediend 

om een deel van de kosten van het fluoproject terug te krijgen als 

subsidie in functie van het verkeerveilige karakter. 

- Voor het stappersexamen zijn nog enkele ouders te kort.   Johan zal 

een oproep lanceren via facebook. 

- Er is binnenkort een info-avond over fietspoolen.  De ouderraad acht 

het niet opportuun om in onze omstandigheden als school dit te 

organiseren. 

Quiz - Er is zeer positieve feedback gekomen op de quiz  



- De werkgroep is reeds opnieuw samengekomen en heeft reeds een 

datum vastgeklikt voor de quiz van volgend jaar (vrijdag 28 maart 

2014). 

- Ook voor de helpers is alles vlot verlopen.  Het tijdig opzetten van de 

verwarmingselementen voor hotdogs, soep en koffie is wel een 

aandachtspunt. 

De bestelstrookjes zouden iets duidelijker moeten zijn voor ‘opties’ zoals 

wijnkleur en chips smaak 

Feest De werkgroep feest is niet samengekomen 

 

5. Varia 
Verfraaiing 
school/speelplaats 

- Vanuit de school zal eens bekeken worden welke taken in de 

vakantie moeten gebeuren in de school.  

- Op basis daarvan zal bekeken worden of vanuit de ouders een 

delegatie de handen uit de mouwen kan steken 

Voorbereiding 

schoolfeest 

SJB: 26 mei 

- Vanuit de ouders zouden we een totale ondersteuning nodig 

hebben van ongeveer 10 à 15 mensen 

o Toog: 5 personen 

o Afwas:  2 personen 

o Ophalen leeggoed: 2 personen 

- Deze mensen zijn nodig van 14u tot 19u.  We vermelden duidelijk 

dat de planning op het moment zelf door Johan zal bepaald worden. 

- We voorzien een email oproep met google inschrijvingsformulier. 

- Invoer:  Bart Janssen 

Pius X: 8 juni - Ook hier hebben we ondersteunende ouders nodig. 

- 6 ouders ongeveer zijn nodig 

- Invoer:  Bart Janssen 

BBQ - Zoals gebruikelijk zal er ook dit jaar een BBQ zijn met het laatste 

oudercontact op dinsdag 25 juni 

Toekomst 

werkgroep verkeer 

Naar aanleiding enerzijds van het vertrek van Geert uit de ouderraad en 

anderzijds de toestand van regime waarin de werkgroep nu geraakt is. Geert 

stelt ons ook gerust dat er voldoende continuïteit zal zijn als we de normale 

onderwerpen rond verkeer behandelen op de ouderraad zelf.  Eventueel 

kunnen specifieke punten dan in kleine aparte vergaderingen of ad hoc 

werkgroepen behandeld worden. We zouden in elk geval het onderwerp 

verkeer willen opentrekken naar milieu 

 Juf Saskia is bevallen van een zoon Vince 
Juf Kathleen is bevallen van een zoon Arne 

 

6. Rondvraag 



 Kristine meldt kort dat tijdens moederdag (met een subliem toneeltje van 
enkele juffen) enkele kleutertjes er wat verloren bij stonden omdat hun 
mama plots niet kon komen door ziekte. Hier zal op gelet worden. 

 Voorbereiding infoavond: we bereiden de info avond voor 10/9 voor op 6/6 

  

 

7. Volgende vergadering(en) 
Datum Volgend schooljaar – datum zal nog worden meegedeeld. 

Agendapunten 
volgende 
vergadering 

 

 


