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Goedkeuring vorig verslag 
 Het vorige verslag werd goedgekeurd 

 

Informatiedoorstroming vanwege Lokaal Bestuurscomité De Ranken 

en/of LBC, … 
 Momenteel loopt er een project Bestuurlijk en Organisatorische Schaalvergroting (BOS) 

 De gesprekken met andere partners en VZW De Ranken waren opgestart 

 Op donderdag 26 januari werd de intentieverklaring tussen de verschillende partijen 

ondertekend 

 Aanvankelijk waren er meer betrokken partijen, maar enkele scholen – waaronder 

Scheppersinstituut – besloten hun eigen koers te varen 

 Bedoeling van het project is: 

o om verder de samenwerking uit te bouwen 

o meer ondersteuning naar de kinderen toe 

 Geen grote veranderingen in onze school 

 In de praktijk komt dit neer op een leerlingenaantal rond 10.000 leerlingen in de 

scholengroep 

 Juf Hilde volgt de verdere ontwikkelingen van nabij op 

 

Mededelingen van de directie 

Lichamelijk opvoeding 
 Juf Stephanie is tijdelijk buiten strijd wegens een voetbalaccident 

 Maandag start een vervanger 

 Het is bijzonder moeilijk om een vervanger te vinden voor het kleuteronderwijs 

 De VZW De Ranken probeert in de mate van het mogelijke om vervangers aan te nemen voor 

een langere periode (tot het einde van het jaar) 

 Meester Timothy vervangt juf Stephanie voor de zwemlessen 

Pop-up schooltje 
 Het tijdelijke pop-up schooltje aan de Nekker is gesloten 

 Juf Katrien die de leerlingen in het schooltje aan de Nekker begeleidde, zal worden 

geïntegreerd in de school tot het einde van het jaar 

Dikke truiendag 
 Dikke truiendag vindt dit jaar plaats op 17 februari 



Bouwdossier Sint-Jan Berchmans 
 De evolutie van de bouwwerkzaamheden verloopt gunstig 

o De vloer is intussen volledig afgewerkt 

o De vloeren op de betonnen trap moeten nog geplaatst worden 

o Er resten nog schilderwerken en afwerken van de bouwwerken 

o Het einde van de bouwwerken is nabij 

Bouwdossier Pius X 
 Het bouwdossier voor een volledig nieuwe school op de site Pius X zit in de fase van het 

openbaar onderzoek. Het document met de bouwaanvraag hangt momenteel uit 

 De school hoopt de werkzaamheden te kunnen aanvatten op het einde van volgend 

schooljaar 

Schoolraad 
 De nieuwe mandaatsperiode gaat in op 1 april 

 De vertegenwoordigers van de ouderraad zijn op dit ogenblik: 

o Kris Croonenberghs 

o Bart Janssen 

o Marjolein Magnus 

o Klaas Caluwaerts 

 De ouderraad dient de afvaardiging in de schoolraad goed te keuren 

Opbrengsten 
 De gebakjesverkoop op het vorige oudercontact leverde €610,00 op, waarvan €446,00 winst 

 De kerstknutsel leverde een bedrag van €560,00 op, waarvan €192,80 winst 

Pedagogische studiedag 
 De pedagogische studiedag vindt plaats op 8 februari 

Véro route 
 Meester Herman was door ziekte afwezig 

 De Véro route is hierdoor tijdelijk afgelast, want het was de eerste keer voor het 4e jaar. De 

activiteit wordt verschoven naar een latere datum 

 De vernieuwde Véro route is terug te vinden op de website  

  



Feedback na-schoolse activiteiten 
 Nog geen feedback gekregen 

 We bekijken dit nog even om te zien of er vanuit de ouderraad gezocht kan worden naar een 

oplossing 

Actiepunten: 

 Nakijken of er betaalbare, haalbare, concrete voorstellen binnen komen 

 

Feedback werkgroep gezonde voeding 
 Veerle Poppe heeft aangegeven deze werkgroep te willen trekken 

 De werkgroep zou een eerste keer samenkomen op 2 februari in de refter SJB 

 Kandidaten dienen zich op te geven 

 Een mail met meer informatie volgt nog 

Actiepunten: 

 Mail uitsturen met meer informatie 

 

Feedback sneeuwklassen 
 De sneeuwklassen waren dit jaar een groot succes 

 De leerlingen hebben zich voorbeeldig gedragen 

 Het contact tussen de verschillende klassen en tussen de scholen verliep zeer goed. De 

skigroepen waren gemengd 

 De afspraken die met de leerlingen gemaakt werden, werden zeer goed opgevolgd 

 Alle kinderen zijn volop mee gaan skiën. Niemand werd buitengesloten 

 De activiteiten ’s avonds waren gemengd, waardoor de kinderen de andere kinderen goed 

leerden kennen 

 Het systeem met gekleurde sjaals liet toe aan de ouders om de kinderen makkelijk op de 

foto’s terug te vinden 

 Het systeem met SMS en Facebook werkte goed 

 

Voorbereiding Parelquiz 
 De quiz is zo goed als samengesteld. Enkele vragenlijsten moeten nog wat aangevuld worden 

en hier en daar moet een vraag veranderd worden 

 Een eerste tryout vindt plaats op 21 februari 

 De inschrijvingen voor de quiz zijn intussen volop bezig. We zitten op dit ogenblik aan 26 

ingeschreven ploegen op een maximum van 40 ploegen 



Verkeersveiligheid 

Sint-Jan Berchmans 
 In het weekend wordt er nogal snel gereden op de Brusselsteenweg 

 De snelheid op de Brusselsesteenweg ligt in de week – door de grote drukte – op een 

normaal niveau 

 Op de Brusselsesteenweg vinden regelmatig snelheidscontroles plaats door de politie 

 De wijagente die het verkeer moet opvolgen, heeft enkele ouders aangespoord om hun 

voertuig net voor het zebrapad op het trottoir te parkeren, om zo hun kinderen te kunnen 

wegbrengen 

 De parkeerplaatsen dienen gebruikt te worden indien ouders hun kinderen komen 

wegbrengen of halen 

 Er werd vastgesteld dat auto’s geparkeerd staan op het voetpad tussen de paaltjes, langs de 

kant van de school. Dit kan niet de bedoeling zijn 

Actiepunten: 

 Te bespreken  met de betrokken wijkagente 

Pius X 
 De gemiddelde snelheid op de Kruisbaan ligt gevaarlijk hoog 

 Voertuigen halen nog snel in op de oversteekplaats ter hoogte van Pius X 

Actiepunten: 

 Te melden aan de politie 

 

Varia 

Kerstrozen 
 Een ouder meldde dat de kerstrozen dit jaar nogal snel uitgebloeid waren 

 De school en de ouderraad kregen geen andere meldingen van ouders binnen 

Avondopvang 
 Er was de voorbije weken geen mogelijkheid om de school bij de avondopvang te verwittigen 

bij file, treinproblemen, … 

 De problemen zouden intussen moeten verholpen zijn met een nieuwe telefoon set 

 
  



Paasontbijt 
 Het paasontbijt vindt dit jaar plaats op maandag 17 april 

 De voorbereiding is gepland voor zaterdag 15 april 

 Het klaarzetten van de zaal gebeurt op zondag 16 april 

 De optimale bezetting is 100 personen. De maximale bezetting is 200 personen 

 Het minimale aantal benodigde helpers ligt op 15 (meer bij 200 personen) 

 Voorbereidende meeting op 6 maart 

 Het doel van het paasontbijt is om break even te draaien 

 De formule van een self service buffet wordt gehandhaafd 

 Het ontbijt vindt plaats van 8u30 tot 11u, met het eieren rapen om 10u 

 Inschrijven kan tot 29 maart 

 De prijs wordt vastgelegd op €9,00 voor volwassenen en €6,00 voor kinderen 

 Kandidaten dienen zich op te geven 

 Een mail met vraag voor helpers wordt naar de ouderraad uitgestuurd op 6 maart 

 Een mail met vraag voor helpers wordt naar de helpende handen uitgestuurd op 6 maart  

Schoolfeest 
 Het schoolfeest vindt dit jaar plaats op 29 april 

 Op de volgende ouderraad van 13 maart bekijken we nog de voorbereiding van het 

schoolfeest en bespreken we de quiz 


