
 

Verslag vergadering Ouderraad 

24/09/2012 – 20.00 uur (Refter SJB) 

Agenda overzicht: 

 

1. Welkom 
2. Organisatie koffieboontjes 
3. Werkgroep 'zichtbaarheid' 
4. Projectweek afdeling SR 
5. Aanpak oproep nieuwe leden voor OR, werkgroepen, fietsouders en helpers 
6. Informatiedoorstroming 'renovatie' speelplaats SJB 
7. Informatiedoorstroming vanwege LBC  en Schoolraad 
8. Mededelingen van de directie 
9. Planning werkgroepen 
10. Varia/rondvraag 
11. Volgende vergadering: datum en agendapunten 

  

 

1. Aanwezigen 
Naam en voornaam Naam en voornaam kind(eren) Klas(sen) kinderen) 

Johan Kestens Sem  3A 

Peeters Katrien  Juf   

dereymaeker Kris  Juf   

Katarina De Schoenmaeker  Juf   

Meersschaert Kristin Timmermans Elias en Kobe 3KA,1KD 

Croonenberghs Kris Croonenberghs Storm  1KD 

Anesa Bouytoh  Khalil, Dikra 3KC,2KC 

Van Elsen Maarten Kasper Jolien 3KC,2KC 

Chris Meeus Juf   

Hilde Dewulf Marie Van Steenlandt 4B 

Bart Jansen Thomas Jansen 2A 

Geert Hellinx Reinhout Hellinx 6A 

Dormaels Mark Zoe Dormaels 3B 

Menten Alexandra Xippe Smolderen 2KA 

Leen Brone Fien Leplae 4B 

Poppe Veerle Van Moortel Siebert en Rasmus 4B,2B 

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

 

 

 



2. Welkom 
De ouderraad verwelkomt drie nieuwe ouders op de vergadering. 
- Kristin Meersschaert, mama van Kobe uit 1 KD en Elias uit 3 KA 

- Kris Croonenbergh, papa van Storm uit 1 KD 
- Mark Dormaels, papa van Zoë uit 3B 

 

3. Organisatie koffieboontjes 
Het initiatief ‘koffieboontjes’ is enkele jaren geleden ontstaan. Tijdens de ‘koffieboontjes’ komen 
ouders net na de start van de school samen in de refter van de school (afdeling SJB) om gezellig een 
kopje koffie te drinken met een gebakje. 
 
Op die manier komen ouders met elkaar in contact.  Voor de school en de ouderraad is dit een 
interessante manier om te horen wat er echt leeft onder ouders. 
 
De afgelopen jaren gingen de ‘koffieboontjes’ steeds ’s morgens door (na de schoolbel). Dit jaar 
willen we enkele andere formules uitproberen om op die manier juist meer ouders te bereiken. 
 
We zullen de ‘koffieboontjes’ alternerend organiseren net na de schoolbel ’s ochtends en voor de 
schoolbel in de namiddag. 
 
De planning voor dit jaar wordt dan als volgt: 
 
15/10 van 8u15-10u 
18/12 van 14u30-15u45 
16/1 van 8u15-10u 
14/3 van 14u30-15u45 
17/5 van 8u15-10u 
17/6 van 14u30-15u45 
 
Iedereen is welkom. 

 

4. Werkgroep 'zichtbaarheid' 
Leen en Alexandra lichten het project toe en brengen verslag uit van de vergadering hierover van 17 
september 2012. 
 
Doel van het project: 
 
Zowel bij ouders als bij de kinderen het bewustzijn vergroten van het belang van fluo en andere 
hulpmiddelen die de zichtbaarheid verhogen in het verkeer.  We willen precies niet focussen op het 
verplichten maar op het ‘waarom’ zodat ouders én kinderen ECHT overtuigd geraken. 
 
Aanpak: 
 
Het project start in november (net na de herfstvakantie) en zal dan enkele maanden lang via allerlei 
activiteiten rond dit onderwerp werken. 
 
Planning: 
 
November: Levende muziek rond ‘fluo’ en zichtbaarheid 
December: Kerstboom versieren in ‘fluo’ + knutselen rond het thema 
Januari: Zoektocht doorheen een donkere tunnel + ‘tocht door het donker !’ 
Februari: Afsluiter met carnaval in fluo. 



 
Continu: zullen kids via spaarkaarten worden aangemoedigd om voldoende zichtbaar naar school te 
komen. Het resultaat zal heel visueel worden zichtbaar gemaakt voor de hele school als motivator. 
 
Om dit project succesvol te maken hebben we nood aan ondersteuning door ouders voor de 
volgende activiteiten: 

- Versiering van de speelplaats(en) op zondag 4/11 
- Aanmaken buttons als beloning voor de kids die voldoende zichtbaar naar school zijn 

gekomen in deze donkere periode 
- De ‘tocht door het donker’ mee organiseren in januari 

 
De ouderraad ziet heel veel toegevoegde waarde in dit project, maar beslist om zeker voldoende 
informatie te verspreiden aan de ouders via een ‘zichtbaarheidskrant’ 
 
De ouderraad klikt 19/1 vast als datum voor de ‘tocht door het donker’. 
 

 

5. Projectweek afdeling SR 
Juf Hilde en Juf Chris geven een toelichting bij het ‘muzisch project’ van de afdeling Sint Rombouts 
in oktober. 
 
Vanaf 7 oktober tot 19 oktober zal in de afdeling Sint Rombouts een muzisch project lopen met 
extra aandacht voor de verschillende domeinen: drama-beeld-muziek-muzische taal-beweging 

 
Tijdens de finale op 19/10 zal de afdeling Veldenstraat open gesteld worden voor al de lln.en hun 
ouders van de Parel om zo de afdeling beter te leren kennen.  Het wordt een soort schoolfeest. 
 
Tijdens de projectweken zullen de activiteiten van 4de, 5de en 6de leerjaar worden aangepast. 
 

- Binnen het leerjaar        
  Leerkrachten hebben per leerjaar of soms per klas eigen projecten uitgewerkt over 
alle domeinen  
   van 9 tot 19 oktober zal er in de voormiddag gewoon les zijn en in de namiddag aan 
het project gewerkt worden 

- Met eigen keuzemomenten ( over de ganse school ) 
  Het laatste half uur van de voormiddag zullen de lln. een toelichting krijgen over de 
verschillende aspecten via een toneeltje  
  Tijdens de middag zullen er activiteiten aangeboden worden waarbij lln. zich mogen 
inschrijven voor hun favoriete onderwerp:  Bedoeling is een eindresultaat kunnen tonen 
tijdens het evenement van 19 oktober. 

         Dans 
         Decoratie 
         Muziek maken 
         Drama 
         Proefjes voorbereiden 
         Soccer pall 

          
Op 19 oktober zal er van 16.00 u tot 19.00 u een groots evenement plaatshebben op de speelplaats 
van SR .  

 
o   Tentoonstelling in alle klassen en gangen van SR 

  Affiches zijn reeds gemaakt door lln.  
         Vraag aan ouder of hij een mooi verzorgde affiche kan maken voor alle 



afdelingen en om bij ouders te hangen ( cfr. Ons circusproject ) 
         Alle affiches krijgen een plaats op school  

  Logo is reeds via wedstrijd gekozen 
  In de klassen is er een zoektocht georganiseerd. 
  In ict lokaal is een mini-quiz 
  Bij bezoek aan alle klassen kunnen ze een bootje samenstellen, elke klas geeft 1 
onderdeel  met een speelkaart (kostprijs 2,00 euro) 
  

o   Op de speelplaats  
  Allerlei Doe-activiteiten  

o   Doekaart voor € 1 
  Catering 

         Eten: 
o   Soep ( indien het erg warm is, geen soep 
o   Pannenkoeken  
o   Hotdog 

         Drank: 
o   Koffie, thee 
o   Frisdrank : cola, limo, water, bier 

         Verkoop: 
o   Plantjes ? 

  Optreden 
         Van17.00 u tot 17.30 u:  optredens middagactiviteiten 
         18.00 u : veiling van de te kopen stukken 

 Praktisch : 

 Hulp van ouders en sympathisanten  zal zeker nodig zijn voor : 
o   Catering 
o   Mee begeleiden van standjes op speelplaats 
o   Klaarzetten en afbreken op vrijdag 19 /10 
o   Hulp tijdens de week voor praktische organisatie bv. Knutselen  
o   Materialen verzamelen 
 

 

6. Aanpak oproep nieuwe leden voor OR, werkgroepen, fietsouders en helpers 
Er wordt kort gebrainstormt over dit onderwerp. 
 
Volgende conclusies worden getrokken: 
 

- Fietsouders: Gezien naar volgend schooljaar toe een aantal heel actieve fietsouders De 
Parel zullen verlaten moeten we hier dit jaar echt op focussen. De werkgroep verkeer zal 
hier in zijn volgende vergadering een punt van maken en feedback geven op de volgende 
ouderraad. 

- Voor de werving van leden voor de ouderraad zal geen specifieke actie worden 
ondernomen. 

 

7. Informatiedoorstroming 'renovatie' speelplaats SJB 
Juf Hilde geeft feedback over de renovatie van de speelplaats van SJB.  
 
Deze vakantie is er nog niet zoveel hierrond kunnen gebeuren omdat bij aanvang van de vakantie 
één van de werkmannen een ongeval heeft gehad. 
 



De plannen voor de verfraaiing worden kort besproken samen met speelelementen die op de 
speelplaats zullen worden aangebracht. 
 
Daarnaast zullen ook nog schilderwerken moeten gebeuren.  Hier wil de ouderraad mee zijn 
schouders onder zetten, maar in functie van planning wordt dit naar voorjaar 2013 verschoven. 

 

8. Informatiedoorstroming vanwege LBC  en Schoolraad 
De schoolraad is dit schooljaar nog niet samengekomen. Dit gebeurt pas in februari 2013. Er is nog 
steeds een vacature voor een ouder om in de schoolraad te zetelen. Wie wil kan hiervoor contact 
nemen met Juf Hilde. 
 
In het LBC (Lokaal Bestuurscomité De Ranken Mechelen-Zuid) werden vooral de leerlingenaantallen 
voor 2012-2013 en de infrastructuurwerken in beide scholen besproken. 

 

9. Mededelingen van de directie 
Plattelandsklassen voor 3de leerjaar 
 
Eind september starten al de plattelandsklassen voor het 3de leerjaar. Ze gaan naar ‘De Boerderie’ in 
Beauvoorde. Dit project is educatief zeer interessant vanwege de vele doe opdrachten, maar ook de 
infrastructuur is heel nieuw wat het geheel zeer interessant maakt. 
 
Leerkrachtenteam 
 
Meester Dirk in St Rombouts wordt tijdelijk vervangen door Meester Michael 
Juf Karin D. wordt tijdelijk vervangen door Juf Steffi. 
 
Inschrijvingsdecreet 
 
Juf Hilde geeft een korte toelichting bij het nieuwe inschrijvingsdecreet 
 
Doorlichting 
 
Begin oktober zal De Parel een ‘doorlichting’ krijgen. Tijdens de week van 8/10 zullen enkele 
inspecteur op school landen.  
 

 

10. Planning werkgroepen 
De functie van de werkgroepen wordt kort besproken.  Deze zal mee worden gestuurd met het 
verslag. Zodra de planning van de werkgroepen bekend is zulle alle leden hiervoor een uitnodiging 
ontvangen. 

 

11. Varia/rondvraag 
Tijdens de schoolreis van het 5de leerjaar eind schooljaar 2011-2012 waren enkele kinderen 
behoorlijk verbrand door de zon.  
 
Dit voorval wordt besproken en er wordt gevraagd aan de juffen om hiervoor nog meer aandacht te 
hebben en eventueel ook strenger te zijn voor die kinderen die zich niet tijdig uit de zon zetten of 
zich niet tijdig insmeren.  De juffen zullen hier op letten. 

 



12. Volgende vergadering: datum en agendapunten 
De volgende vergadering gaat door op 25/10 om 20u in de refter van De Parel. 

 


