
 

Verslag vergadering Ouderraad 

18/12/2012 – 20.00 uur (Refter SJB) 

Agenda overzicht: 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
2. Stand van zaken zichtbaarheidsactie 
3. Informatieavond: “hervorming van het secundair onderwijs” 
4. Informatiedoorstroming vanwege directie, LBC  en Schoolraad 
5. Feedback werkgroepen 
6. Varia/rondvraag 
7. Volgende vergadering: datum en agendapunten 

  

 

1. Aanwezigen 

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

Elfi Juf 
 Veerle Juf  

Hilde Juf   

Tania Juf  

Ria 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 

Els Struyvelt Fenna 6A 

Dormaels Mark Zoe Dormaels 3B 

Meersschaert Kristin Timmermans Elias en Kobe 3KA,1KD 

Verontschuldigd 

Menten Alexandra Xippe Smolderen 2KA 
 

 

 

  



 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van vorige vergadering werd unaniem goedgekeurd 

 

3. Actie 'zichtbaarheid' 

Leen geeft een stand van zaken van het project: 
 

 De leerlingen zingen het liedje al vlot mee; sommige ouders hebben inmiddels ook 
al de zangkriebel te pakken. 

 De juffen vragen hulp om op woensdag 16 januari ’13 de refter mee aan te kleden.  
Juf Elfi licht even toe wat er te gebeuren staat. 

 Er wordt een proeftocht door het donker georganiseerd op 3 januari ‘13.  De 
bedoeling is om na te gaan of we antwoorden kunnen vinden op het waar, wat, 
welke, wie, hoe, ... 
 

Er wordt meegedeeld dat het stilaan moeilijk wordt om de leerligen van de 
Veldenstraat gemotiveerd te houden om fluo te dragen. 

 

4. Informatieavond: “hervorming van het secundair onderwijs”  

Kurt geeft meer uitleg over de infoavond die werd gehouden ivm de toekomst van het 
secundair onderwijs. 
Alhoewel er nog niet echt een politieke beslissing is genomen hieromtrent, wordt er toch 
gesteld dat het interessant is om alle ouders op de hoogte te brengen van de infoavond in 
Februari. 
 
De dokumenten doe VCOV ter beschikking heeft gesteld zullen worden aangepast om 
duidelijk te maken dat er een delegatie van de school naartoe gaat.  Het aangepaste 
dokument zal via de schooltas meegegeven worden. 
 

5. Informatiedoorstroming vanwege directie, LBC  en Schoolraad 
LBC: 

- De opmaak van de begroting werd uitgesteld. 
- Doorlichting van de school en de infrastructuur werken aan de school werd 

besproken. 
 

6.  7. Feedback werkgroepen 

Verkeer Er werd medegedeeld dat de beschikbaarheid van de stadswachten aan 
de oversteekplaatsen wederom zou verminderen. De stadswachten 
zouden extra taken krijgen zoals het sluiten van speelpleinen.   

 

Onderwijs Overleg Mechelen (OOM) is niet akkoord met deze beslissing 



en zal het opnemen met het stadsbestuur. 

 

De ouderraad zal samen met de directie een brief opmaken voor het 
stadsbestuur.  Geert zal de brief opmaken. 

 

Het ‘werven’ van verkeersouders blijft een probleem.  Momenteel zijn er 
voor bijna elke vrijdag twee personen per groep.  Er zal een mail naar de 
ouders gestuurd worden met de huidige bezetting en op de website zal 
er ook plek voorzien worden met de planning en een mogelijkheid om 
zich in te schrijven (http://www.deparel.eu/veroroute-planning.html) 

 

Het geplande infomoment valt op een ongelukkig uur.  Misschien moet 
er aan gedacht worden om het naar een avond te verschuiven (wat 
ondertussen is gebeurd). De uitnodiging zal naar alle ouders gaan. 

Quiz De quiz is gepland op 15 maart 2013 en de voorbereiding verloopt op 
wieltjes . 

De inschrijvingen zullen eerstdaags van start gaan via de website van de 
school (http://www.deparel.eu/inschrijven-tocht.html) 

 

8. Varia/rondvraag 

Website De nieuwe website zal weldra on-line gaan (ondertussen reeds 
gebeurd). 

Kerstproefwerke

n 

Voor heel wat leerlingen starten de kerstproefwerken net na de 

aankomst van Sinterklaas op school. Dit lijkt niet ideaal.  Bovendien 

hebben niet alle klassen op hetzelfde ogenblik hun laatste proefwerk. 

Dit geeft binnen gezinnen soms eigenaardige situaties.  Zou hier kunnen 

rekening mee gehouden worden ? 

 Blijkbaar is er niet echt een draagvlak voor dit probleem en wordt 

het dusdanig afgesloten. 

Fiets en sneeuw Voor sommige ouders was het onduidelijk/onzeker of er nu wel of niet 
met de fiets naar de bioscoop gegaan werd met Sinterklaas. 
 De school stelt dat ze intern duidelijke afspraken heeft wanneer er 

wel en wanneer niet gefietst kan worden.  Alvorens te beslissen of er 

met de fiets werd gegaan is de route eerst verkend geweest. 

Vraag voor hulp Er wordt gevraagd of het mogelijk is om de ouders iets vroeger om hulp 
te vragen zodat ouders het beter kunnen inplannen. 
 De school zal in de mate van het mogelijke proberen vroeger te 
verwittigen, maar merkt op dat dit niet altijd mogelijk is.  Soms komen 
er late bevestigingen van derden binnen. 

Zebrapad aan 
kerk 

Er wordt gevraagd of het mogelijk is om navraag te doen een 
bijkomende witte streep op het fietspad te plaasten.  Het blijkt dat 



fietsers niet altijd (bijna nooit) stoppen voor de voetgangers die net de 
straat zijn overgestoken. 
 Er zal aan Wim worden gevraagd of hij weet of dit mogelijk is. 

Speelgedrag Er wordt medegedeeld dat er door verschillende ouders al opmerkingen 
(onderling) gemaakt worden over de drukke/gewelddadige stijl van 
spelen op de speelplaats.  Dit blijkt een algemeen probleem te zijn, niet 
enkel in onze school.   
Er wordt beslist dat eenieder eens nadenkt over mogelijk 
oplossingen.  De directie zal dit gegeven onderling bespreken. 

Er wordt gepolst naar de procedure als er iets gebeurd op de 
speelplaats. 
De school laat weten dat dit afhangt van de situatie maar dat er naar 
elk kind geluisterd wordt.  Elk probleem wordt besproken, aankaderd en 
aangepakt.  Er wordt de nodige opvolging gegeven aan elk probleem. 

 

9. Volgende vergadering: datum en agendapunten 
De volgende vergadering gaat door op 16/01 om 20u in de refter van De Parel. 
 
De data voor de andere vergaderingen: 
 
Woensdag 16 januari ‘12 
Donderdag 14 maart’12 
Donderdag 16 mei’12 
Vrijdag 31 mei ’12 (bedankingsavond) 

 


