
 

Verslag vergadering Ouderraad 

25/10/2012 – 20.00 uur (Refter SJB) 

Agenda overzicht: 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
2. Feedback project zichtbaarheid 
3. Feedback werkgroep verkeer 
4. Terugblik op het Muzisch project 
5. Mededelingen van de directie 
6. Varia/rondvraag 
7. Volgende vergadering: datum en agendapunten 

  

 

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

Jolien Hermans Juf 2-3KC 

Astrid Blangenois Juf 3KA 

Veerle Thijs Juf  Zorgcoördinator 

Ann Bernaerts Juf 6A 

Chris Meeus Juf 
 Hilde Dewulf Marie Van Steenlandt 4B 

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 

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

Johan Kestens Sem  3A 

Els Struyvelt Fenna 6A 

Malika Zariouh Adam 4A 

Oy Eakkapat Hendrickx 2B 

Verontschuldigd 

Meersschaert Kristin Timmermans Elias en Kobe 3KA,1KD 

Dormaels Mark Zoe Dormaels 3B 

Menten Alexandra Xippe Smolderen 2KA 
 

 

 

  



 

2. Welkom 
De ouderraad verwelkomt een nieuwe ouders op de vergadering. 

- Oy 
 

3. Goedkeuring vorig verslag 
Het verslag van vorige vergadering werd unaniem goedgekeurd 

 

4. Werkgroep 'zichtbaarheid' 

Leen overloopt de planning van het project: 
 

 Zondag 4 november om 10u worden de drie vestigingen versierd.   
Iedereen komt samen in SJB waar de verdeling naar andere vestigingen zal 
gebeuren.  Er wordt momenteel  enkel gerekend op de leden van de ouderraad en 
de werkgroep. Leen zal hierover nog een mailing doen naar de volledige werkgroep. 

 Maandag 5 november wordt het liedje ingeoefend.  Ouders die aan het project 
meewerken kunnen dan komen meegenieten op de startdag. 

 Dinsdag 6 november  komt muziektheater ‘Levende Muziek’ een bezoekje brengen 
 
De planning van de werkgroep voor de komende maanden omvat voornamelijk de 
uitwerking van de tocht door het donker en de donkere ruimte in de school.  Hiervoor 
komt de werkgroep samen op dinsdag 13 november. 
 
Het slot van dit project is gepland met carnaval dat in het teken van fluo/zichtbaarheid 
zal staan. 
 
De eerder besproken badges worden mogelijk vervangen door iets anders, maar dat 
moet nog beslist worden. 
 
Vanuit de Mechelse scholengemeenschap is er eveneens een project gestart rond 
zichtbaarheid.  Ons project zou daarvan eventueel fondsen kunnen krijgen. 

 

5. Werkgroep verkeer 

Vorige vergadering (23/10) werd er een update gegeven van het project zichtbaarheid. 
 

Er werd tevens een update gegeven over het project dat de gezamelijke scholen van 
Mechelen doen. 
 

Veel tijd werd gestoken in het bespreken hoe er ouders konden geinformeerd worden en 
hoe de werving ervan kon gebeuren. 
Er werd afgesproken volgende prioriteiten te stellen: 

 duidelijke communicatie over wat het eigenlijk betekent een verkeersouder te zijn 

 accentueren van het concept kleuter tot 6e jaars ivm met fietsen/-training.  
Informatie doorgeven zodat er misschien een doorstroming komt van kleuter tot 6e 
jaar. 

 Toelichting in schoolkrantje van december 

 nadruk leggen op ouders van 2e en 3e leerjaar 



 begin januari wordt er een info moment over de Vero-route gehouden.  Ouders van 
2e en 3e leerjaar worden mee uitgenodigd 

 De presentatie van vorig jaar zal worden bijgewerkt om opnieuw vertoond te 
worden op het oudercontact in december. 

 Chris stelt voor om bij de bevraging van begeleiders eind November reeds een uitleg 
mee te geven over hoe het juist werkt, om de drempel te verlagen. 

 Er werd voorgesteld om verhalen en/of quotes van een mama's of papa’s die al 
hebben meegedaan te verzamelen. Leen stelt zich kandidaat om deze te 
verzamelen. 

 

6. Muzisch project 

 Het algemene gevoel is dat het een onverhoopt succes is geweest. 

 Enkele reacties: 

 Ouders : heel leuk, eindelijk activiteit in Veldenstraat, misschien een beetje 
chaotisch maar dat kon wel eens te wijten zijn aan het grote succes. 

 School:  meer volk dan gedacht, prachtige ervaring 

 Ouderraad:  leuk maar eigenlijk te weinig personen om te helpen 

 

7. Mededelingen van de directie 

Plattelandsklassen voor 3de leerjaar: 

 zeer goed meegevallen, goede propere locatie, goed eten, goede sfeer, uitstappen 
zaten goed in elkaar, slechts een paar kleine details die nog moeten uitgewerkt 
worden door de uitbaters.  Leerkrachten hebben de kinderen op een andere manier 
leren kennen dan in de klas.  Volgend jaar terug. 

 
Leerkrachtenteam: 

- Meester Dirk in St Rombouts is terug. 
- Juf Katarina wordt vervangen door meester Michael 
- Juf Karin D. heeft een verlenging van haar ziekteverlof. 

 
Doorlichting 

- De school mag nog niets vertellen over de doorlichting en zal eerst het rapport, van 
zodra ontvangen, doornemen met het schoolteam. 

 

8. Varia/rondvraag 

Leen:  strapdag, opmerking ivm brief vd strapdag.  Was niet duidelijk wat er eigenlijk 
verwacht werd. 
Bart:  quiz is op 15 maart, inschrijvingen kunnen vanaf het eerste trimester 
Els:  sport of andere naschoolse activiteit gedurende de opvang werd goed ontvangen.  
School kijkt na of dit of het dit jaar ook nog kan. 
 
De voorzitters van de ouderraad hebben onderstaande mail ontvangen en wordt ter 
informatie doorgegeven aan de leden van de ouderraad; 
 
Beste voorzitter, beste leden van de ouderraad, 
 
Jullie zijn van harte welkom op de voorbereidende vergadering voor de info- en 
discussieavond  over de ‘toekomst van het Secundair Onderwijs’. 
 



Op 6 februari 2013 organiseert de VCOV, samen met de oudervereniging van St Romboutscollege, 
een info- en discussieavond over de hervorming van het SO.  
 
 
De infoavond vindt plaats in het Sint-Romboutscollege in Mechelen. 
Maar, alle ouderverenigingen van het basis- en secundair onderwijs van Mechelen krijgen de kans 
om mee te doen. 
  
Daarom nodigen we jullie uit op de voorbereidende vergadering die plaatsvindt op: 
                
Dinsdag 20 november 2012 om 20u 
 
                In het Sint-Romboutscollege, Veemarkt 56, 2800 Mechelen 
 
                Agenda:              -    korte voorstelling VCOV 

- voorbereiden infoavond ‘toekomst van SO’:  
o informatie over hervorming SO door Theo Kuppens, VCOV 

stafmedewerker onderwijs 
o samenstelling van het panel 
o publiciteit voor de infoavond 

  
Stuur een mailtje naar karin.lemmens@vcov.be  , indien je aanwezig zal zijn op en/of wil 
meewerken aan de infoavond? 

 
 

9. Volgende vergadering: datum en agendapunten 
De volgende vergadering gaat door op 18/12 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) 

 

mailto:karin.lemmens@vcov.be

