Verslag vergadering 03/05/2017
1. Verslag vorige vergadering
Het verslag werd niet tijdig doorgestuurd en zal nog worden verspreid door Klaas
2. Feedback paasontbijt
Feedback van de werkgroep:
·
Voorbereiding was goed verlopen. Dankzij de ervaring uit het verleden konden alle
afspraken via mail worden gemaakt en waren er zelfs geen fysieke meetings nodig.
·

Er waren 164 inschrijvingen

·

Weergoden waren ons goedgezind.

·

Er was voldoende sponsoring: Colruyt, Patisserie Walravens, Groentewinkel op de hoek

·

Ook de voorraadschatting was perfect (weinig overschot en niets tekort)

·
Globale opbrengst wordt geraamd op een goede 500 euro (nog niet alle facturen zijn
binnen)

Ook de aanwezige ouders kunnen niet anders dan beamen dat dit een geweldig initiatief is en prima
is verlopen.
We willen vanuit de ouderraad dit initiatief verder zetten naar volgende jaren.
Ook Veerle kan vanuit de werkgroep bevestigen dat er 'goesting' is om verder te gaan.
3. Feedback schoolfeest
Het schoolfeest zelf werd door alle aanwezigen als zeer geslaagd ervaren. Er waren enkele
opmerkingen op de drukte in de zaal. Vooral bij de kleuters waren er onvoldoende stoelen.
Als ouderraad focussen we ons uiteraard ook extra op de organisatie van de catering.
Daar kunnen we naar volgende jaren enkele lessen uit trekken:

·
Fysieke opstelling van alle elementen aan de drankstand: Hier zouden we vanuit de
ouderraad best de lead in nemen qua opstelling. Dit kan via ofwel een plannetje vooraf ofwel
via aanwezigheid van een verantwoordelijke tijdens de installatie

·

Aantal helpers aan de drankstand:
o Op de piekmomenten kwamen we aan de drankstand helpende handen tekort. Er
zijn nochtans meerdere oproepen gebeurd aan de groep helpende handen.
o Bepaalde ouders op de lijst helpende handen blijken toch de oproep voor hulp niet
gekregen te hebben.
o

Sommige adressen bleken niet meer te bestaan

o Om efficiënt koffie te kunnen tappen moeten we zeker discipline houden om niet
uit beide koffiekannen tegelijk te tappen. Zo kan de ene kan warm worden terwijl de
andere gebruikt wordt.
o

Ook voor de afwas hadden we een probleem
·
We moeten voldoende ophalers inzetten zodat vuile glazen snel genoeg
kunnen afgewassen worden.
·

minstens 2 bruikbare spoelbakken zijn nodig (één dop was stuk)

Tassen en glazen kunnen best apart afgewassen worden
o Suggestie: als een week vooraf blijkt dat er niet voldoende helpers aanwezig zijn,
kunnen we eventueel het doelpubliek via de school optrekken naar ALLE ouders.
o
·

Suggestie: ouders persoonlijk aanspreken is zeker ook een formule die werkt.

Eetstandjes:
o

Voldoende bemanning aan de eetstandjes

o Suggestie: 4 friteuses zijn eigenlijk wel nodig om voldoende frietjes te kunnen
bakken.

3. Feedback vastenactie
Net voor de paasvakantie zijn de kinderen gaan stappen volgens hun bepaalde
leeftijdscategorie. De kinderen konden zich laten sponsoren voor dit stapwerk.
Het bedrag dat op deze wijze werd opgehaald werd ondertussen overhandigd aan het ambitieuze 3jaren project Misingi. Via dit project zorgt men in Tanzania voor bruikbaar en drinkbaar water.
De verantwoordelijke voor dit project is dit persoonlijk aan de kinderen komen voorstellen. Die
vonden dat erg fascinerend.
Het totale bedrag dat werd opgehaald is 3515 euro.

4. Informatiedoorstroming
4.1. Mededelingen van het schoolbestuur
Op deze ouderraad kan de directie nog niet veel feedback geven over het lokale bestuur van de
school.
De vergadering van het schoolbestuur gaat pas op 4/5/2017 door (morgen).
Huur posthoorn: Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal de school 4 dagen per week de posthoorn
kunnen huren van de parochie (dankzij subsidies) om daarin de lessen turnen te kunnen
organiseren. Vooral het turnen voor de kleuters zal daar dan gebeuren. Zij moeten dan niet meer
over en weer naar de 'boekerij' op de Brusselsesteenweg en vooral voor de kleuters valt dan een
heel deel stapwerk weg. Er zijn mogelijk nog andere opportuniteiten die met subsidies kunnen
worden benut, maar die zijn nog volop in bespreking (aanvullend afdak, speeltuig op
tussenspeelplaats, tuin als fietsenstalling,…?)
Voor Pius X werden de bouwplannen reeds eerder teruggedraaid door de stad Mechelen. De
volgende stap die in dit dossier zal gezet worden is het opnieuw in overleg gaan met de stad. Het
heeft geen zin om opnieuw een dossier te starten zonder voorafgaand overleg.
Naar volgend schooljaar toe kan de school de volledige voordelen van de recente verbouwing
benutten. Daarom bekijkt het schoolteam op dit moment hoe de klassen naar volgende schooljaren
toe best kunnen worden verdeeld tussen gelijkvloers en verdieping. Er is geopteerd om de
kleuterklassen op het gelijkvloers te houden. In het kader van het M-decreet word er gekeken of er
van elk jaar één klas op het gelijkvloers kan blijven.
4.2. Mededelingen van de directie
Schoolreis kleuters: de kleuters gaan op schoolreis naar speeltuin De Kloek in Grobbendonk
Juf Jolien: zal opnieuw voltijds aan de slag gaan in Pius X
Meester Thomas: zal ook voltijds aan de slag blijven in de school
Project Bubao (buitengewoon basisonderwijs): Vanuit dit project zal vanaf 17/5 Gill Govaerts
(terug) extra beschikbaar zijn voor ondersteuning.
Sam Verkeersweek: Elke klas krijgt zijn eigen poster om punten mee te sparen ikv verkeersvrijheid.
Fietsexamen: Het gemiddelde voor De Parel was 97,5%. Een dikke proficiat voor iedereen (ouders
en leerkrachten én kinderen) voor dit behaalde resultaat. Er waren ook voldoende observatoren.
Stappersexamen voor 3de leerjaar komt er nog aan. Dit zal hopelijk ook voor mooie resultaten
zorgen.
In de kleuterscholen breken nu ook de moederweken en vaderweken aan.
De inschrijvingen voor volgend schooljaar zijn vlot verlopen.
Enkele belangrijke data voor dit schooljaar en volgend schooljaar
Schooljaar 2016-2017
Proefwerken: 12/6-19/6
23/6: sportdag LS
26/6: Oudercontact en BBQ
27/6: receptie 3de KK en 6de lj
29/6: schoolreis LS
30/6: halve dag
Schooljaar 2017-2018
14/3/2018: studiedag
9/3/2018: Parelkwis
6/10/2017: Facultatieve verlofdag
30/4/2018: Facultatieve verlofdag
Nog één studiedag moet worden vastgelegd in september of oktober. Hier zal worden
samengewerkt over scholen heen en dus kon deze datum nog niet worden vastgelegd.

5. Varia

·
Michael: wil eens de werking van een ouderraad verkennen. Zijn dochter zit in Pius
X. Michael is heel tevreden over de werking van de school. Enkel de eerste (les)dag in de
kleuterschool van Pius X kan nog wat meer smoothly aangepakt worden. Het was hen als
ouders onduidelijk dat ze niet mee naar klas konden gaan en op de speelplaats afscheid
moesten nemen.
·

Voorbereiding BBQ:
o We doen op 1 juni een eerste oproep naar helpende handen via mail. We doen dit
dan meteen naar ALLE ouders via de school.
o Elke zal op basis van het plannetje dat al op de dropbox aanwezig is een nieuw
voorstel maken
o Op de vergadering van 8 juni bespreken we de stand van zaken van helpende
handen en opstelling.

·
Na volgende vergadering stopt Kurt als voorzitter en komt er bijgevolg een vacature als
voorzitter. Van daaruit een warme oproep om het co-voorzitterschap in te vullen.

