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Verkiezing voorzitter 

• Op dit ogenblik is er nog geen kandidaat om Kurt op te volgen 

• We doen een warme oproep aan de mensen die zich geroepen voelen om zich kandidaat te 

stellen 

• De kandidatuur indienen kan via Juf Hilde of Klaas 

Stand bouwdossiers 

SJB 

• Omdat de huidige brandtrap niet meer voldoet, werd gekozen voor een nieuwe 

evacuatieroute. De klaslokalen op het eerste verdiep aan de linkerkant en rechterkant 

worden verbonden met het centrale gebouw via een loopbrug. 

• De loopbrug links komt op de plek waar vroeger het zorglokaal stond. De huidige toiletten 

worden afgebroken en vervangen door een nieuwe sanitaire blok. Tijdens de werken 

worden hiervoor tijdelijke toiletten voorzien. Er wordt ook gekeken dat de doorgang naar de 

refter zo weinig mogelijk belemmerd wordt. 

• Het lokaal van Juf Lies krijgt toiletten in de bergruimte onder de trap. In de sanitaire blok 

wordt een gehandicaptentoilet voorzien met douche. 

• De evacuatieroute naast het lokaal van Juf Lies komt uit op de doorgang tussen school en 

kerk. De deur is enkel te openen van binnen uit. 

• Dit dossier is volledig vergund en ligt momenteel bij Ageon. 

• Er is een 2e dossier ingediend; het betreft hier een capaciteitsdossier. Hiervoor werd een 

openbare aanbesteding opgestart. De school bekijkt met de aannemer wanneer de werken 

aanvang nemen, maar er wordt van uit gegaan dat ten laatste tegen januari kan gestart 

worden. De bedoeling is om tegen 1 september 2018 2 extra lokalen te hebben. Het 3e 

leerjaar kan dan terug naar de vestiging SJB komen. Een derde lokaal wordt ingenomen door 

het huidige technieklokaal. 

Pius X 

• Na de vergunning, gekregen van de stad Mechelen, is nu ook de goedkeuring verkregen van 

de bestendige deputatie. 

• De nieuwe schoollokalen komen op de locatie van de huidige schoollokalen. Hierbij wordt 

een 2e verdieping voorzien. Enkele bemerkingen in de goedkeuring zijn makkelijk op te 

lossen, zoals de plaatsing van de gasaansluiting, de riolering, … 

• Volgens de goedkeuring van de stad Mechelen moet de parking officieel vergund worden als 

parking. Momenteel staat deze grond ingekleurd als bouwgrond. De parochie die eigenaar is 

van deze grond, wil op dit terrein een erfdienstbaarheid aan de stad ontlenen naar het 

speelbos achteraan op het terrein. 

• Een 2e punt dat opgenomen is in de goedkeuring is dat de muur van de buurman links moet 

afgewerkt worden met een crepi bekleding. De kosten hiervan bedragen € 20.000 - € 30.000 

en zouden verhaald worden op de school. De huidige parking is eigendom van de parochie en 

dus lijkt het vreemd dat de school hiervoor kosten moet maken. 

• Deze 2 punten zullen besproken worden op een overleg met Greet Geypen, Schepen van 

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw, Wonen, Stadsvernieuwing, Vastgoedbeleid, 



Monumentenzorg, Landbouw, Jeugd en Gezin op een overleg op 7 december. Tot deze 

punten uitgeklaard zijn, wordt niet gestart met de werken. 

• Met de nieuwe eigenaars van de Huygebaert vestiging werd bekeken of het mogelijk is om 

tijdens de werken aan Pius X tijdelijke container klassen te plaatsen op deze vestiging. De 

huurprijs van € 5.00 / m² / maand is echter voor de school niet haalbaar. De eigenaars 

hebben besloten om het voorstel te herbekijken en een nieuw voorstel uit te werken. 

Sint Rombouts 

• Voorlopig zijn er geen lopende dossiers op deze afdeling. 

• De toiletten zijn toe aan renovatie. Hiervoor is reeds een aanvraag ingediend en er werd een 

nummer aan toegekend. 

Lunch @ School 

• Momenteel testen 4 scholen de formules van Lunch @ School uit. De minimum hoeveelheid 

om te bestellen is 30 lopende abonnementen. 

• Op dit ogenblik kan gekozen worden voor een formule met 2 of 4 maaltijden per week. 

Binnenkort kan ook gekozen worden voor 3 maaltijden per week. De maaltijden bestaan uit 

brood aangevuld met groenten en fruit. Het brood kan aangepast worden. Er zijn 3 

formaten beschikbaar: S, M en L. 

• De lijst van maaltijden voor de week kan bekeken worden op de website van Lunch @ School 

mits een login. Met het inloggen hoeft nog niets besteld te worden. Inschrijven en betalen 

gebeurt niet via de school, enkel via de organisatie. 

• De verpakking van de maaltijden gebeurt in biologisch afbreekbare dozen. De niet lege 

dozen worden met de kinderen mee naar huis gegeven.  We bevragen de leverancier of deze 

verpakkingen terug genomen worden. Eventueel kunnen de herbruikbare lege doosjes via de 

school terug naar de leverancier. Misschien is een selectieve ophaling en verbranding 

ecologischer. 1 

• De mensen van Lunch @ School zijn bereid om op de ouderraad wat meer toelichting te 

komen geven. 

Feedback wafelverkoop 

• De wafelverkoop was ook dit jaar een succes. Er wordt met de wafelverkoop meer winst 

gemaakt dan op het schoolfeest. Dat geld wordt gebruikt voor bouwdossiers en werd ook 

gebruikt voor de aanschaf van een digitaal bord. De wafelverkoop loopt goed. Timing is zeer 

belangrijk; de school is bij de eersten om aan de wafelverkoop te starten. 

• De vraag die gesteld werd is of het aanbod eventueel kan uitgebreid worden. Als voorbeeld 

hiervoor werd de Sint Pietersschool aangehaald. Deze school heeft een boost in inkomsten 

gekregen na een uitbreiding van het aanbod. Het probleem is echter dat de rondbedeling 

extra werk meebrengt voor de school. Kan dit gedragen worden door de ouderraad? 

                                                           
1 Nvdr: De verpakking is inderdaad recycleerbaar/composteerbaar. Het doosje is gemaakt van bagasse wat de 
rest is van rietsuiker wanneer het geperst werd. Dat materiaal kan je gewoon op de composthoop gooien en zal 
gecomposteerd zijn na 6 weken. Bij de grotere doosjes voor medium en large formaat gebruiken we ook 
bagasse maar is het deksel van PLA. Met dank aan Veerle Poppe voor het vergaren van deze informatie. 



• Eén van de geopperde voorstellen is om wijn te verkopen maar dit is praktisch niet 

realiseerbaar. Wijn kan moeilijk met de leerlingen worden meegegeven en is dit een product 

dat we via de school willen aanbieden ? 

 

Feedback project gezonde voeding 

• Het hele team kijkt tevreden terug op een geslaagde maar vermoeiende week 

• Het project leefde ook echt bij de kinderen en bleek een eye opener . Vooral het bezoek aan 

de wereldwinkel was een schot in de roos. Het was ook fijn om te zien dat het project in alle 

vakken werd doorgetrokken ( wiskunde, frans, Wero,….). De kinderen hebben dit ook 

ervaren als een gezondheidsbad en waren ook terecht fier op hun kunstwerken en creaties. 

• Het ontbijt kende een grote opkomst ( ongeveer 210 personen ). Ongeveer de helft had zijn 

eigen bestek mee. Een aandachtspunt was dat alle afval in 1 container werd gegooid. Dit had 

vooral te maken met timing en zou bij volgende projecten beter moeten worden uitgewerkt. 

• Ook het afsluitende festival viel bijzonder in de smaak. Alle gerechten waren met zorg 

uitgevoerd en verkochten ook zeer goed. Hierdoor was alles in een mum van tijd uitverkocht. 

Ook het optreden van LEMU zorgde voor de nodige sfeer. 

Komende activiteiten 

Oudercontact Kerstmis 

• Het oudercontact van SJB gaat door in de eigen lokalen. Dat van Pius  X en de Veldenstraat 

vindt plaats in de Posthoorn. 

• Donderdag 20 december 

• De school stuurt een uitnodiging naar de ouders om cake, taart en andere lekkernijen te 

bakken. Een oproep wordt uitgestuurd naar de helpende handen. 

Kerstknutsel 

• Dit gaat door op zaterdag 16 december 

Boerderijklassen 

• De leerlingen van het derde leerjaar vertrekken nu woensdag 23 november op 

boerderijklassen tot vrijdag 25 november naar Pulle. 

• Enkele oud-collega’s ondersteunen de juffen. Juf Hilde gaat woensdag op bezoek en Juf Heidi 

op donderdag. 

(Groot)ouderfeest Pius X 

• Dit gaat door op dinsdag 19 december voor ouders en grootouders, meters en peters,…. 

• Uitnodigingen volgen nog 

Sneeuwklassen 
• Het zesde leerjaar gaat, samen met het zesde van ….,  op sneeuwklassen begin januari 

• Dit jaar gaat men naar een nieuwe locatie  : Anzere in Zwitserland 



• Juf Hilde is reeds enkele dagen in oktober ter plaatste geweest om de sneeuwklassen voor te 

bereiden. 

Informatiedoorstroming  

• Er vond een tussentijdse begrotingscontrole plaats. Dit leverde geen spectaculaire 

veranderingen op . Er was een meerkost bij de post reizen en elektriciteit. 

• De meerkost voor elektriciteit heeft te maken met het in orde brengen van de Veldenstraat 

qua veiligheid. De volledige installatie is nagekeken en gekeurd zonder enige opmerking.  

• Er was ook een meerkost bij de post hygiëne. Dit heeft te maken met het plaatste van 

dispensers in de klassen. 

• Omdat er momenteel 63 lopende bouwdossiers zijn binnen de Ranken is dit teveel voor 1 

persoon. Daarom is er een tweede persoon aangesteld om dit mee op te volgen. 

• In verband met het BOS-verhaal : de Tuimeling in Zemst heeft laten weten dat ze niet 

wensen in te stappen. De scholengroep WAVO neemt ook even een pauze . Heel wat scholen 

zijn vragende partij om in te stappen. De startdatum is bepaald op 1 januari 2018. Er is 

momenteel nog veel discussie over de financiering van dit geheel. Een afspraak zou zijn dat 

20% van het budget wordt opzijgezet voor bouwdossiers en dat scholen uit deze pot mogen 

gebruiken. Het spreekt voor zich dat niet elke school dit doet en dat dit leidt tot 

strubbelingen. 

Vraag vanuit de ouders



  

Zorg 

• Er komt een nieuwe juf die 24h zorg komt geven. Er zijn voorlopig 14 kinderen meer in de 

lagere school dan op 1 februari 2016. De teldatum is op 1 oktober 2017. Vanaf die datum 

start iemand nieuw. 

• In de voormiddag geeft de juf zorg in 2e en 3e kleuterklas en 1e graad. In de namiddag geeft 

zij ondersteuning aan anderstalig leerlingen en specifieke individuele begeleiding. 

KIVA 

• De school werkt dit jaar weer rond het anti pesten thema. 

Werkgroepen en andere activiteiten 

• Er zijn een aantal vast acties waarond gewerkt wordt, maar er is ook ruimte voor nieuwe 

voorstellen. 

Ouderraad 
• Di 19 september 

• Ma 20 november 

• Do 01 februari 

• Wo 21 maart 

• Ma 07 mei 

• Do 07 juni 

Dag van de leerkracht 

• Do 05 oktober 

Kerstknutsel 

• Het doel van de kerstknutsel is dat ouders hun kerstinkopen kunnen gaan doen. 

• Het is niet de bedoeling om winst te maken. 

• We stemmen af met Veerle of ze de werkgroep wil voorzitten 

• Za 16 december 

Paasontbijt 

• Datum nog af te spreken 

• Mogelijk moet uitgeweken worden naar een andere locatie 

• Meer informatie hieromtrent volgt. 

  



Quiz 

• Het doel is om een opbrengst te hebben voor de school. 

• Het maximum van de groepen wordt op 45 vastgelegd. 

• Vr 09 maart 

Schoolfeest 

• Het doel is om een centje in te zamelen voor de school. 

• Za 26 mei 

Rapport BBQ 

• Het doel is om sfeer te scheppen. 

• Gezellig samen iets te eten en drinken. 

• Een ontmoetingsmoment creëeren. 

Wafelverkoop 

Projectweek 2e en 3e graad 

• De school vraagt nog hulp voor de project week van 2e en 3e graad rond gezonde voeding 

van 16 tot 20 oktober. Het thema van de projectweek is “De Parel gaat gezond.” 

• Het project is ingegeven op vraag van de ouderraad. 

• Op maandag morgen begint de school met een gezond ontbijt. Ouders met kinderen op de 

Veldenstraat die willen komen ontbijten zijn welkom van 07:15 tot 08:40. Van 08:40 tot 

09:00 worden alle ouders uitgenodigd om mee bewegingsactiviteit mee te doen. 

• Elke dag komt er een thema aan bod. 

• Er wordt gewerkt rond de nieuwe voedingsdriehoek, en de bewegingsdriehoek. 

• De week wordt afgesloten met een food truck festival, georganiseerd door de kinderen, 

waar de kinderen met de ouders op school kunnen rondwandelen. Dit vormt het schoolfeest 

voor de Veldenstraat. 

• Het doel van de projectweek is opbrengst maken voor de school met een pedagogische 

insteek. 

• Iedereen is welkom om te komen helpen. Iedereen is welkom om mee de sfeer te komen 

opsnuiven. De school zal invulstrookjes voorzien voor wie wil komen helpen. 

• Er wordt gewerkt met sponsoring. Er wordt bekeken of meer sponsoring mogelijk is. 

Circusproject 
• Volgend jaar in het 1e trimester is er opnieuw een circusproject. 

• De laatste keer werd gewerkt rond 4 voorstellingen per leeftijdsgroep afgewisseld met echte 

circus artiesten. 

• Voor het circusproject wordt gewerkt met dezelfde groep als verleden keer. 

• Het circus project vraagt om een extra grote inspanning van allen. Maar het resultaat van de 

laatste keer was ontzettend positief. 



Varia 

Data info avonden 

• Kunnen de data van de info avonden gecommuniceerd worden op het einde van het 

schooljaar of via website / facebook ? 

o De info avonden vinden steeds plaats op de 2e dinsdag van het schooljaar. 

o Er kan meer over gecommuniceerd worden. 

o De info avonden vinden niet te vroeg op het jaar plaats zodat de leerkrachten de tijd 

krijgen om de kinderen te leren kennen. 

o De periode van het ski verlof ligt vast. Op 5 december is er een info avond waarbij 

alle informatie rond het ski verlof wordt gegeven. 

Begeleiding overgang Pius X – SJB 

• Problemen met de informatiedoorstroming (bvb. Waar boekentassen plaatsen, fietsen 

plaatsen, procedures rond afzetten ’s morgens, …) 

• Het informatie moment valt laat. 

o Leerkrachten begeleiden de kinderen in de eerste dagen op school 

o Alles is nieuw voor de kinderen 

o Alle juffen zijn aanwezig om de kinderen in de klas op te vangen 

o Voor de andere kinderen is het ook een nieuwe start 

o Afspraken zijn per gang, afhankelijk van de afmetingen 

o De leerkrachten van het eerste jaar spelen de informatie door aan de ouders 

Poortje Pius X 

• Het poortje van de speelpaats in Pius X staat regelmatig op een kier of wijd open.  

o Dit kan niet de bedoeling zijn. Er is geïnvesteerd in een systeem om het poortje te 

sluiten met een bel. 

o Een systeem om het poortje te laten dicht vallen is geen optie; aangezien dit 

gevaarlijk kan zijn voor de kleuters. 

o Misschien moeten een bordje op het poortje hangen voor een oplossing zorgen. 

Participatie ouders 
• Ouders zijn gemakkelijker te overtuigen als ze iets moeten bakken. Kinderen zijn dan trots op 

hun ouders of helpen mee. 

• De juiste verwoording is belangrijk. Ouders hebben een negatief beeld van de ouderraad; 

het idee bestaat dat er veel tijd moet worden ingestoken. 

• De brieven moeten juist geformuleerd worden om de mensen te motiveren. 

• Een idee is om affiches aan de ingang op te hangen om activeiten aan te kondigen.  

• Nieuwe leden zijn belangrijk, omdat ze nieuwe inzichten aanbrengen voor de ouderraad. De 

ouderraad moet betrokken worden in het dagelijks schoolgebeuren. 

• Ouders moeten geïnformeerd worden over de werkgroepen met brieven. Daarin moet het 

aanspreekpunt per werkgroep komen (contact persoon & email adres) 



Lijst leden ouderraad 

• De lijst met email adressen van de aanwezige personen werd opgesteld en zal worden 

toegevoegd aan de bestaande lijst van email adressen.  

Projectweek Veldenstraat 

• Het is niet duidelijk dat de projectweek in de Veldenstraat het schoolfeest van deze afdeling 

betreft. 

o Het food truck festival op vrijdag is het eigenlijke schoolfeest en is de aflsuite van de 

projectweek. Dit evenement vindt plaats na de schooluren (16h tot 18h 30). 

o Hierover werd op de info avond duidelijk gecommuniceerd. 


