
  

Verslag ouderraad 18 mei 2016 

Aanwezig:  

Johan, Klaas, Elke, Laila, Marjolein, Alexandra, Joris, Kris, Mario 

Juf Hilde, juf Chris, juf Kirsten, juf Lieve (L3), juf Lies, meester Timothy 

1. Verwelkoming + goedkeuring vorig verslag

Verslag werd goedgekeurd

2. Informatiedoorstroming vanwege Lokaal Bestuurscomité De Raken en Schoolraad

LOB Cijferwerk over jaarrekening —> geen bijzonderheden

HHR herschreven: LBC zonder participatie van ouders. Moest 
afgestemd worden

Leerlingenaantal: 
                                 1 feb 2016                   1 feb 2015
Kleuters SJB:                  150                             141
Kleuters Pius X:                64                               57
totaal kleuters:                214                             198

Lagere school: 
Afdeling SJB:                   105                            109
Afdeling VDS:                  180                            166
Totaal lagere school:        285                            275

TOTAAL: 499 leerlingen

Pop-up school samenwerking voor onderwijs voor de vluchtelingen in Mechelen 
vanuit alle netwerken. 
in totaal 12 leerlingen voor lagere school en 2 kleuters. 
Zoeken hoe de 2 voltijdse leerkrachten aan het werk te zetten, 
zonder veel geld te moeten inzetten. 
6 kinderen + 2 kleuters naar Lyceum. 
Andere kinderen onder regel van ‘anderstalige nieuwkomers’, zijn 
aan onze school gekoppeld. Dit wordt gekoppeld aan de pop-up 
school. Heeft geen gevolgen naar de school, enkel officieel een 4e 
vestigingsplaats. Voor de rest geen extra werk aan. 
Leerlingen worden later in een school geplaatst in de buurt. 



Mr. Rouwoos stopt binnen ‘VZW de Ranken’. 
Opvolger is Arn Rahier.

3. Mededelingen van de directie

Opvolgings-
doorlichting 
kleuterschool 

Vakgebied taal en WO; doelgericht werken. 
Opbouw doelen doorheen kleuterschool. 
Is heel hard aan gewerkt door de kleuterleerkrachten. 
Programma ‘Ik klik’ werd opgestart. 
Inspectie gaf dikke pluim. 
Verslag had voldoende (enkel keuze uit voldoende of onvoldoende), 
maar heel vlot traject en sterk doelgericht werken. 

Bouwdossiers Klas juf Kris is opnieuw in gebruik. Deze klas heeft nu een deur 
naar de tuin. 

In de gang van juf Veerle is het plafond weg en is een trap gegoten 
in de gang. 
De metalen constructie ligt klaar en wordt deze week geïnstalleerd. 
Als het plateau gegoten is, kunnen de werken aan de klas beginnen 
(met duplex). 
Daar wordt extra nooduitgang gemaakt naar de klas van juf Lut. 

Werkzaamheden in de vakantie: 
Eerste verdieping van bureel en leraarskamer wordt afgebroken en 
wordt klas en zorglokaal. 
Benedenverdieping komt leraarslokaal en bureel.  

Oude lokaal van juf Lieve (zorg) wordt in de toekomst afgebroken. 
Het concept daarvan is nog in opbouw. 

Schoolraad Belangrijke data voor volgend schooljaar: 
maandag 3 okt. gezamenlijke verlofdag met vzw de ranken
vrijdag 2 juni verlofdag
pedagogische studiedag: 23 september
pedagogische studiedag: 8 februari 

Milieu Affiches aan de scholen. 
Per jaar 5 planeten verdienen. 
Vele zaken komen automatisch aan bod. 

Nog focussen op nieuwe zaken: 
Compostmeester kwam kijken naar compostvat. Wordt opnieuw 
opgestart met de kinderen. 
Theatervoorstelling 
Sorteerbus die naar school kan komen

KiVa-project Project: school tegen pesten
Dinsdag 4 oktober: infoavond voor ouders. 
KiVa stelt zelf de werking voor. 

Pimp je speelplaats Kan €300 verdeeld worden. (Project via KBC?)
Speelplaats moet ingedeeld worden in stuk groen. 
Dit is niet echt realiseerbaar, in geen enkele vestiging. 



Fietsexamen Hectisch!
5e leerjaar: 
Examen op via computer. 
Problemen met computers en organisatie. 
Contact opgenomen en de organisatie zoeken uit waar het fout 
loopt. In media kwam voor dat er een slecht resultaat was in de 5e 
leerjaren. 
Organisatie laat nog iets weten. 
Leerlingen moeten wachten op hun brevetten. 
Moeilijke vragen, sommige vragen vallen buiten het gebied. 

6e leerjaar: 
Er wordt gedurende 3 jaar geoefend op parcours buiten. 6e oefent 
ook parcours van fietsexamen. 
1x begeleiding van politieagent die allerlaatste tips geeft.
Andere tips in beide klassen (wel / niet arm uitsteken; rechtdoor 
rijden / over zebrapad rijden; …). Dit wordt teruggekoppeld naar de 
politie. —> kinderen waren de kluts kwijt. 

3 observatoren per klas. Uitleg die de ouders kregen was chaotisch, 
niet echt nuttig. 
Nummers van de kinderen waren soms vooraan, soms achteraan: 
moeilijk voor observatoren. 
Tip: op moeilijke punten: 2 mensen zetten. 
Parcours is ingekort. 

Er moet duidelijke feedback gegeven worden voor beide examens!  

Positieve noot: de leerlingen van de parel staken er bovenuit! 

Stappersexamen 3e leerjaar: donderdag 9 juni. 
Hiervoor worden nog begeleiders gezocht. Ouderraad doet oproep. 

4. Werkgroepen en andere activiteiten  

Feedback 
Paasontbijt

Succes, ondanks het slechte weer. 
Na het rapen van de eitjes was een grote groep weg. 
Opbrengst € 370. 
Voor herhaling vatbaar. 

Feedback Quiz Evaluatie en nieuw concept is al geweest.  
Klaas is nieuw bij de werkgroep. 
Strenge evaluatie over de manier van verbeteren. 
Er werden fouten gemaakt in de verbetering, zelfs bij try-out. 
Vragen werden aan twee personen gekoppeld, zodat ze samen 
konden debatteren bij twijfels —> volgend jaar opnieuw zo doen. 
Evaluatieformulieren overlopen: alles was wel oké. 
Timing: quiz duurde meer dan lang genoeg, mag ronde minder, of 
rondes korter maken. 
Opbrengst ongeveer € 1800. 



5. Varia 

Draaiboek 
schoolfeesten

Zondag 29 mei 2016
Rode draad: Sprookjesland. 
Concept: wandeling met activiteiten voor de kleuters en 1e graad. 
Vrije wandeling: kiezen naar welke activiteit ze gaan. 
Vertrekken tussen 13u en 15u. De wandeling eindigt om 18u.  
Vertrek bij SJB. 

Kinderen kunnen diamanten verdienen + code kraken van de 
schatkist. 

Catering: Ouderraad: 
afdeling op SJB. 
Drank, taart, popcorn en frietjes (tijdig klaarzetten en voorbakken). 
Alles bij elkaar onder het afdak. 

afdeling VDS: 
Drank: water en pils, ijsjes (2 of 3 ouders). 

Concept is sprookjes-herberg. Indien mogelijk in de sfeer van 
sprookjes laten terugkomen in de standjes

Planning maken voor ouders die helpen op standjes en de 
wandeling willen maken. 

Vooral ouders van 2e en 3e graad die de catering opnemen in de 
drukke momenten. 

Kurt vragen om de planning op zich te nemen? 

Draaiboek staat op de dropbox van de ouderraad: plannen, nodige 
materialen, feedback op vorig schoolfeest… 

BBQ oudercontact Maandag 27 juni 2016 
Andere organisatie geeft BBQ.  
All-in-formule: betalen en zoveel nemen als je wilt.  

Drankstand door de ouderraad.  

Vraag doorsturen wie wilt / kan helpen om te tappen en stand op 
te zetten. 



Voorzitterschap 
ouderraad 

Vandaag was het de laatste vergadering van Johan… :( 

Kurt wilt doorgaan, als hij iemand naast hem heeft die hem helpt. 
Voelt iemand zich geroepen om mee voorzitter te worden? 

NOTA: JE MOET KURT HERINNEREN AAN DINGEN!! ;) 

Andere taken van Johan die verdeeld moeten worden:  
- Facebook (school en ouderraad), google + (moet dit nog 
doorgaan?), youtube-kanaal, sociale media, wegschiet
Vraag: is er veel beweging op facebook? Weinig likes, maar 
blijkbaar wel veel activiteit. 

- Schoolraad: een ouder van Pius X? Dan wordt iedere vestiging 
verdedigd door een ouder uit de ouderraad. 
—> Klaas is kandidaat. 

Schoolpoortdoorloop Nog niet over gehad met het lerarenteam. 

Verslag ouderraad Waar kunnen ouders de verslagen vinden? —> Website van de 
school. ‘Ouderraad’ en dan ‘Vergaderingen’. 
Er is ook een facebookpagina van de ouderraad. ;)

Vraag van Wim Wim = verkeersouder van vroeger. 
Hij keek vroeger de fietsen na. Hij wil de fietsen komen nakijken, als 
er een ploeg van mensen beschikbaar is om hem te helpen op een 
namiddag of een ander moment: welke opfrissen, welke weg? 

Oproep wordt gelanceerd. Doodle opmaken?
Kris neemt contact op met Wim. 

Wim kijkt de fietsen na op afdeling VDS. Kan hij ook de 
kleuterfietsen nakijken? 

Duurzaamheid en 
milieu  

Het project van de groene rugzak kan misschien voortgezet 
worden? 
Rond milieu en de mensen. 
Is misschien wel interessant voor volgend jaar om hierop verder te 
gaan. 
Is dit te linken aan het milieuproject dat vanaf volgend schooljaar 
loopt op de school? Kan aangehaakt worden aan dit project. 
Activiteiten rond mensen met een beperking? Senioren? 
Dit kan aangehaald worden, een groepje zoeken die dit verder 
willen uitwerken. 

Foto’s jarigen van de 
maand

Foto’s van de jarigen van de maand werden niet meteen gevonden. 
Op de website staat een prentje links boven (verjaardagen). Als je 
daarop klikt zijn alle foto’s te vinden van de jarigen van de maand.  

Etentje ouderraad Doodle maken met alle leden van de ouderraad en directie. 
Waar? La Boya? Alternatieven? 


