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Vernieuwingsvoorstellen 

 We zoeken naar engagement van de ouderraad; naar mensen die mee willen stappen in een 

positief verhaal. 

Klusjes 
 Mensen kunnen de school helpen door samen klusjes uit te voeren. 

 Voorbeelden zijn het afbreken van de fietsenstalling op SJB, het opfrissen van de speelplaats, 

het verven van de refter of de verhuis van Pius X met de nieuwbouw en de verhuis van het 3e 

van de Veldenstraat naar SJB. 

 Met de bouwplannen op Pius X en SJB is het moeilijk om in te schatten wanneer hieraan 

begonnen kan worden. 

 We lanceren de vraag naar ouders en ook grootouders die willen helpen in de school. We 

starten met de vraag  naar de ouderraad wie hieraan graag wil meewerken om dit in goede 

banen te leiden. We leggen de eerste meeting vast via Doodle. 

 Dit voorstel lijkt ons het makkelijkste om mee te beginnen, aangezien het vrij concreet is. 

Voor het schilderen van de refter moeten we kijken naar verf en plamuursel. 

Actiepunt: Wie organiseert de knutsel meeting ? We vragen aan Jan of hij dit wil trekken. Mario, 

Michael en Klaas zijn bereid te helpen.  

Betere communicatie 
 Als ouderraad willen we de communicatie naar de ouders verbeteren. We hopen zo op meer 

betrokkenheid van de ouders. 

 Oorspronkelijk werd gedacht aan een papieren krantje. Maar aangezien slechts 38 kinderen 

in de school een papieren versie van de schoolkrant hebben gekozen, leek ons een 

elektronische format meer aangewezen. 

 We willen via de website en op de Facebook pagina verhalen vertellen van de school. Ook 

kunnen we via deze weg ouders in het zonnetje zetten. 

Actiepunt: Michael en Klaas kijken na hoe we de communicatie op Facebook kunnen opzetten en wat 

mogelijk is. 

Lezingen voor ouders 
 Als ouderraad vinden we het ook belangrijk om ouders te informeren. Dit kan via het 

organiseren van lezingen. 

 We zoeken naar goede thema’s waar ouders in geïnteresseerd zijn. Met de juiste thema’s 

gaan ouders komen naar de lezingen. We willen graag beginnen met bekende namen om de 

formule uit te proberen. 

 In het verleden zijn er al lezingen geweest bvb. Over online veiligheid. Mogelijke thema’s zijn 

online veiligheid, sporten, voeding, gezondheid, … 

 Ook ouders en leerkrachten kunnen aan het woord komen op zulke lezingen. 

 

 

 



 Via de gezinsbond kunnen gratis lezingen aangevraagd worden. Dit vraagt een tijdige 

planning. Voor het einde van dit jaar lijkt het ons niet meer realistisch om nog een lezing te 

organiseren. Het 1e trimester van volgend schooljaar staat in het teken van de 

circusactiviteiten; ook dan lijkt het ons niet aangewezen om tijd in de organisatie van 

lezingen te steken. Het 2e en 3e trimester van volgend schooljaar lijken ons dan weer ideaal. 

 Een vereiste voor de lezing is wel dat de visie van de spreker overeenkomt met de visie van 

de school. 

Actiepunt: We vragen aan Elke om de organisatie van de lezingen voor te bereiden.  

Actiepunt: We vragen aan iedereen om mee na te denken over zinvolle lezingen. 

Actiepunt: Veerle gaat opzoeken via de gezinsbond of er sprekers zijn (bvb. impact van reclame op 

kinderen) 

“Koffieboontjes” 
 We willen de “koffieboontjes” nieuw leven inblazen. De “koffieboontjes” is een initiatief 

waarbij de ouders op bepaalde momenten 's morgens en 's avonds aan de schoolpoort 

kunnen bijbabbelen met een kopje koffie. 

 We proberen ervoor te zorgen dat minstens één  iemand van de ouderraad aanwezig is. De 

“koffieboontjes” zouden we afwisselend ’s avonds en ’s morgens organiseren, op 

verschillende weekdagen, zodat we een zo groot mogelijk publiek aanspreken. We proberen 

ook ervoor te waken dat het schoolgebeuren niet verstoord is. 

 Het event werd tot nu toe enkel op SJB georganiseerd. Het zou leuk zijn moest het voor alle 

vestigingen mogelijk zijn. Op Pius X zitten we wel zonder lokaal; daar zou het onder de luifel 

plaats vinden. In de Veldenstraat zouden we het ’s avonds organiseren, want de ouders 

komen ’s morgens de school niet binnen. ’s Avonds komt een grote groep ouders hun 

kinderen halen. Op de Veldenstraat kunnen we in het begin van het schooljaar de 

“koffieboontjes” ’s morgens laten plaats vinden om de overgang van 2 naar 3 te 

vergemakkelijken. Een andere mogelijke optie is op woensdag net voor de middag. We 

organiseren deze events niet tegelijkertijd op de verschillende vestigingen, aangezien er 

ouders zijn met kinderen op verschillende vestigingen. 

 De “koffieboontjes” worden op voorhand gecommuniceerd naar de ouders. We bekijken of 

we via een blaadje de ouders kunnen bereiken. 

 We organiseren een eerste test poging op de vestiging Pius X. 

Actiepunt: Michael en Klaas testen de formule uit in de lente op de vestiging Pius X 

Actiepunt: Voor de vestiging SJB vragen we aan de ouderraad en bij uitbreiding helpende handen of 

er vrijwilligers zijn om hieraan mee te werken. Verdere communicatie volgt nog.  

Informeel contact moment 

 Het voorstel is om een informeel contact moment te voorzien (bvb. Iets gaan drinken na de 

volgende ouderraad) zodat de leden van de ouderrad elkaar beter leren kennen. 



Véro route: 

 De opkomst van ouders om te komen helpen met de véro route is erg laag. We lanceren een 

oproep aan alle ouders & grootouders om mee te begeleiden. We nemen in de 

communicatie ook op dat grootouders ook welkom zijn. 

 De véro route is bij veel mensen nog onbekend. We zouden een véro route opleiding kunnen 

organiseren voor ouders en grootouders. Net zoals in het verleden kunnen we met 

vrijwilligers en geïnteresseerden de véro route eens verkennen in september. De véro route 

opleiding zouden we op een moment organiseren dat het buiten nog klaar is. Bedoeling van 

deze verkenning is : 

 Verwachtingen geven aan ouders. Begeleiders kunnen vooraan uitleg geven of 

achteraan controleren of alles ok is en de groep niet uiteen valt 

 Uitleg geven bij de verschillende stoppunten 

 Vertrouwd maken met de route 

 Mensen warm maken om in het 2 semester de fietstraining op straat mee te 

begeleiden 

 Voor de véro route worden er brieven voorzien om mee te geven met de ouders. Deze 

communicatie is enkel voorzien voor 4e, 5e en 6e. Voor de kleuters is enkel een fietsweek 

voorzien op de speelplaats. 

 De betrokkenheid van ouders is groter als het kind in de klas zit die de véro route aflegt. De 

school kan dit project niet alleen trekken. De inbreng van ouders is hier van cruciaal belang. 

 We kunnen een informatie avond organiseren rond de véro route. Dit informatie moment is 

niet enkel voor mensen die komen helpen, maar ook voor geïnteresseerden of ouders die 

bezorgd zijn voor hun kinderen. Mogelijks krijgen we zo meer begeleiders gemobiliseerd. De 

informatie avond kan gecombineerd worden met een lezing rond verkeersveiligheid. 

 De fietstraining in het 1e semester vindt plaats op de speelplaats. De trainings momenten zijn 

om de 14 dagen van 8:40 tot 10:20. Vanaf januari wordt er buiten de school gefietst;  

begeleiding is vanaf dat ogenblik zeker nodig. Op de veldenstraat wordt er een brief 

rondgestuurd met momenten waarop de trainingen plaatsvinden en met de vraag voor 

begeleiders. De mensen die geïnteresseerd zijn kunnen we direct op een lijst noteren.  

 We kunnen de véro route introduceren op de opendeurdag. Ook kunnen we de ouders die 

komen helpen in de picture zetten. Zo kunnen we bvb het applaus van de leerlingen voor alle 

begeleiders die komen helpen in een filmpje op Facebook zetten. 

Actiepunt: Wie trekt de info avond  rond de fietstraining ? Juf Stéphanie, Juf Tanja & Marie bereiden 

de info avond voor rond de route met de helpers en geïnteresseerden 

Actiepunt: Klaas en Michael  voorzien communicatie naar de ouders 

Evaluatie kerstknutsel 

 De voorbije editie van de kerstknutsel was een groot success. De opkomst lag op 80 

leerlingen van de lagere school en 20 kleuters. Dat de kerstknutsel een succes is, is mede 

mogelijk door de aanwezigheid van voldoende materiaal op school. De feedback was heel erg 

positief; de kinderen vinden het een hele leuke activiteit. 

 



 De vaste ploeg die de kerstknutsel organiseert heeft nood aan nieuwe knutselideëen. Er 

wordt een warme oproep gedaan naar mensen die creatief aan de slag kunnen. Naar de 

volgende edities toe wordt er ook gekeken voor opvolging en versterking van de bestaande 

kerstknutselploeg. Ook is er hulp nodig bij het opzetten en het opruimen van de zaal. Er 

waren dit jaar minder helpende handen. 

 De manier om de knutselwerkjes voor te stellen op school kan misschien verbeterd worden. 

Kinderen in de 2e kleuterklas waren snel vergeten waarover de presentatie van de 

kerstknutsel ging. De gescheiden organisatie voor kleuter en lagere school maakt het 

overzichtelijker voor de helpende handen. 

 De huidige acitiveit bracht € 490.00 op. Mits aftrek van de kosten (~€ 120.00) blijft een winst 

over van ongeveer € 350.00. 

Feedback sneeuwklassen 

 Activiteiten zoals de sneeuwklassen genereren een hoger bezoekersaantal op de Facebook 

pagina van de school. Deze toename in interesse is te wijten aan het feit dat dit iets unieks is. 

Gevolg is dat ouders, grootouders, vrienden en famile deze posts nauwgelet opvolgen. 

 De ouders bedanken de directie voor de verslagen en de foto’s op Facebook. 

 De nieuwe locatie van de sneeuwklassen is een klein dorpje. De ski faciliteiten waren enkel 

voorzien voor de school, wat het makelijker maakt om het dagprogramma aan te passen 

naargelang de weersomstandigheden. Alles is vlot verlopen. 

Schoolfeest 

 Het schoolfeest voor Pius X en SJB vindt plaats op zaterdag 26 mei. Het concept van het 

schoolfeest is een wandeltocht doorheen de verschillende afdelingen. De verschillende 

locaties langsheen de wandeltocht staan voor de verschillende continenten, waarbij op elke 

locatie activiteiten voorzien zijn. Er is een vaste start en stop plaats voorzien op de afdeling 

SJB. 

 Het schoolfeest van de Veldenstraat was de projectweek rond gezonde voeding en vond 

reeds plaats. 

 Alleen op de afdeling SJB wordt er iets te eten en drinken aangeboden. Aan de mensen met 

een bakfiets wordt gevraagd om rond te rijden en onderweg drankjes en snacks te verkopen. 

In onze communicatie naar de ouderraad en helpende handen is het handig dat we slots 

voorzien zodat helpers kunnen aangeven welke slots voor hen het best uitkomen. 

Actiepunt: Marie coördineert de catering door de ouderraad. Karen en Michael willen helpen. 

Actiepunt: Klaas vraagt aan Alexandra om ondersteuning bij de rondbedeling per bakfiets 

  



Opendeurdag 

 De eerstvolgende opendeurdag is voorzien op zaterdag 24 maart van 10h-12h op de 

vestigingen SJB en Pius X. Het voorstel is dat we als ouderraad hier een actieve rol in 

opnemen. Dit kan op verschillende manieren: 

 Een idee is om met een stand de ouders iets te drinken aan te bieden. 

 Eventueel kunnen we de ouders welkom heten bij binnenkomst en ze daarna 

begeleiden naar de correcte locaties. 

 De ouderraad wordt gevraagd om de spelletjes die opgesteld staan op de speelplaats 

in goede banen te leiden. 

Actiepunt: Marie en Karen overlopen de planning voor de site SJB 

Actiepunt: Klaas en Michael overlopen de planning voor de site Pius X 

Actiepunt: Michael en Klaas voorzien een flyer voor helpers 

Informatiedoorstroming vanuit schoolraad 

 Scholen binnen de Ranken worden gevraagd om 20% van hun budget opzij te zetten voor 

bouwdossiers. In het geval van De Parel wordt dat bouwbudget onmiddellijk gebruikt voor de 

lopende bouwdossiers.  

Mededelingen van de directie 

Carnaval 
 De brieven voor carnaval zijn verstuurd: 

 De afdelingen Pius X en SJB houden op vrijdag carnaval 

 De afdeling Veldenstraat houdt een carnavalsweek 

 Op de afdeling Veldenstraat is er een dag in de carnavalsweek voorzien voor 

Valentijn. Hiervoor werd een valentijns brievenbus voorzien. 

Kennismaking 

 De 2e en 3e kleuterklas van de afdelingen Pius X en SJB  hebben op woensdag 7 februari een 

muzische voorstelling op de afdeling SJB. Bedoeling is dat er een doorschuifsysteem is over 

de verschillende kleuterklassen om elkaar beter leren kennen. 

Huygebaert 
 De huidige eigenaar van de site Huygebaert in de buurt van de afdeling Pius X heeft de 

intentie om op de site Huygebaert 50 lokale ondernemingen te huisvesten, alsook een 

logistiek centrum voor rondbedeling naar het centrum van Mechelen. Concreet houdt dit in 

dat er tegenover de afdeling Pius X  aan de overkant van de straat 10-15 loskades komen 

voor vrachtwagens. Er wordt in de plannen gesproken van 150 vrachtwagens per dag. 

 De directie van de school heeft samen met de buurtbewoners een  bezwaarschrift tegen het 

bouwdossier op de site van Huygebaert ingediend. 



Varia 

Parking De Posthoorn 

 De verkeerssituatie op de parking van de Posthoorn is vrij gevaarlijk. Automobilisten houden 

geen rekening met andere weggebruikers en rijden zich vaak vast in het straatje naast de 

kerk. Dit straatje is enkel voorzien voor leerkrachten, voetgangers en fietsers. 

Actiepunt: Bij overtredingen de mensen aanspreken. In het info boekje van het begin van het 

schooljaar nemen we de deze regels mee. 

Actiepunt: Aan het begin van het straatje naast de kerk wordt een kegel geplaatst die doorgaand 

verkeer moet stoppen. 

Haren drogen na het zwemmen 
 Een mama vraagt of het mogelijk is om de haren te drogen na het zwemmen, of de leerlingen 

kunnen douchen en of de leerlingen kunnen een koekje of een stuk fruit eten na het 

zwemmen. 

Antwoord van de directie: 

 Het is niet de bedoeling dat leerlingen de hele dag met nat haar rondlopen. Kinderen gaan ’s 

namiddags zwemmen of direct na de middag, waardoor ze in theorie maximaal één uur met 

nat haar kunnen rondlopen. Leerkrachten zien erop toe dat de haren niet te nat zijn en dat 

de leerlingen hun mutsen opzetten bij het naar buiten gaan. Het drogen van de haren met 

een haardroger zijn bij zulks een grote groep moeilijk te realiseren. Navraag bij andere 

scholen in de buurt leert ons dat dit geen gangbare praktijk is. 

 De leerlingen spoelen zich af na het zwemmen. Dit is verplicht volgens het 

zwembadreglement. Met het aantal leerlingen kan het echter niet de bedoeling zijn om 

uitgebreid te douchen. De school heeft weet van een enkel probleem met de douches 

waarbij het water te warm was en de leerlingen niet konden douchen. 

 Op de bus mag niet gegeten worden. Leerlingen eten direct na aankomst op de school. 

 Navraag bij andere ouders gaf geen meldingen van een probleem. Een oplossing zou het 

dragen van een badmuts kunnen zijn. 

Actiepunt: Klaas neemt contact op met de mama in kwestie. 

Volgende ouderraad 
 De volgende sessie van de ouderraad vindt plaats op 21 maart. 


