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Aanwezig


Jelle, Juf Karin, Juf Katleen, Juf Saskia, Dennis, Marie, Katrien, Juf Heidi, Juf Hilde, Mario, Jan, Karen, Elke,
Alexandra, Klaas

Nabespreking Circusproject









Feedback op het voorbije circus project. Het circus project was een groot succes. De school wenst de
ouderraad, de organisatie en de helpende handen te bedanken. Het circus project is vlekkeloos verlopen.
Voor een afrekening is het nog te vroeg; een aantal rekeningen moeten nog binnen komen, zoals de
verwarming, de huur van de Chiro lokalen en de rekening van de brouwer.
Het inhuren van het circusproject via circus Picollini bedraagt ~9000€
In totaal zijn er ongeveer 1600 kaarten verkocht : 267 / 400 / 398 / 450.
Vanuit de ouders en leerlingen is de vraag gekomen om het circus project nogmaals te organiseren. Een
moeilijkheid is hierbij het vinden van een geschikte locatie.
Feedback van organisatie:
o De planning van het circus project is gedragen door een kernteam van 4 personen. Met meer planen
is moeilijk.
o De communicatie is beperkt gebleven omdat er tot het laatste ogenblik verschuivingen waren in de
planning.
o Uiteindelijk was er voldoende volk om te komen helpen
Kleine opmerking :
o De kinderen van de B groep moesten laat op vrijdag optreden en vroeg optreden op zaterdag
o De planning van de B groep liet toe dat de kinderen op vrijdag middag naar huis gingen om te rusten.
Op enkele uitzonderingen na, zijn alle kinderen opgehaald op vrijdag middag.
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Brainstormen activiteiten 2019



We bekijken welke activiteiten we kunnen organiseren in 2019.
Voorgestelde activiteiten:
o Spelletjesdag
 Bedoeling is om gezelschapspellen te ontdekken in familie verband.
 De spelletjes worden per tafel voorzien van een begeleider die de nodige informatie kan
geven.
 De mensen van de SpelFanaat zijn gecontacteerd en waren bereid dit initiatief te
ondersteunen.
 We contacteren ook de papa van Evelyn Proost, omdat deze in een spelletjesclub zit. We
spreken ook andere mensen van spellenclubs, met de vraag om te komen de spelletjes te
komen begeleiden.
 We organiseren deze activiteit best volgend jaar voor de kerstvakantie, rond eind oktober.
 Kunnen we bedrijven zoals Lego en Playmobil ook aanschrijven, zodat we een breed publiek
aanspreken?
 We informeren ons bij het Speelgoedmuseum of zij ook materiaal ter beschikking kunnen
stellen.
 Marie stuurt voor de eerste meeting een Doodle uit.
o Kerstknutsel
 De kerstknutsel gaat dit jaar niet door, omdat het circus project veel van de mensen
gevraagd heeft. De kerst knutsel gaat mogelijk wel volgend jaar terug door.
 De kinderen maken werkjes tijdens de kerstknutsel onder begeleiding van de helpende
handen. Dit vraagt veel voorbereiding. Vanwege het circus project was er geen tijd om dit te
organiseren. Bedoeling is de ouders tijd te geven voor de kerstinkopen.
o Paasontbijt
 Het paas ontbijt was een leuke activiteit. Deze activiteit vind dit jaar niet plaats.
o Cinema avond
 Een mogelijk voorstel is het organiseren van een cinema avond. De mensen kunnen kiezen
uit een aantal films die in verschillende lokalen geprojecteerd worden via het digibord. Dit
initiatief vraagt logistiek gezien weinig inspanning.
 Begin maart is de krokusvakantie. 16 maart is de datum van de quiz. We organiseren de film
avond best in een donkere periode, aangezien dit meer volk lokt. De locatie die het meest
geschikt is hiervoor, is de Veldenstraat. De lokalen hier zijn uitgerust met een digitaal bord.
In de turnzaal kunnen we ruimte maken voor de kleuters en eventueel een drankenstand.
 We stellen op voorhand een selectie van films samen waaruit kan gekozen worden.
 Vrijdagavond is te laat voor de kleuters; die zijn moe van de week school. Ontbijt cinema op
zaterdag morgen vraagt wel meer voorbereiding. Voorstel is om een voorstelling om 16h te
verzorgen voor de kleinsten en een voorstelling om 19h voor de groteren.
 We prikken als datum voor deze activiteit zaterdag 23 februari. We komen met een groepje
samen om dit verder te bespreken. Jan, Leen, Klaas, Katrien & Alexandra geven zich op als
vrijwiliiger. Alexandra stuurt een doodle rond.
 We kondigen deze activiteit aan via een briefje dat we meegeven met de schooltas. We
maken een stop motion filmpje om reclame te maken voor het filmfestival (de naam van de
activiteit is nog te kiezen)
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Speelplaats: werkgroep









Opstart van een werkgroep rond de speelplaats
o Ideetjes voor een groene speelplaats.
o Rustoase op de speelplaats
o Inkleding van de speelplaats
Er is reeds een werkgroep van de leerkrachten. De werkgroep van Pius X ligt stil omdat er wordt gewacht tot
de verbouwing. De werkgroep van SJB ligt ook even stil omdat er wordt gewacht tot de afbraak van de
fietsenstalling. Tijdens de winter worden ook spelletjesmiddagen georganiseerd.
Zou het een nuttige aanvulling zijn om enkele ouders toe te voegen aan deze werkgroepen? De school is
geen vragende partij, maar alle hulp is welkom. Bedoeling is wel om met een beperkt budget iets te
realiseren. Juf Katleen is hier het aanspreekpunt. Jan geeft zich op als vrijwilliger en gaat een aantal
voorstellen concreet uitwerken.
Qua bekostiging kan het nieuwe stadsbestuur in tussen komen. De organisatie ‘Regionale landschappen’
heeft mogelijks hiervoor een budget. Dit is nog na te vragen.
Onderhoud kan bekostigd worden door de stad indien de speelplaats opengesteld wordt. Dit is bijzonder
moeilijk in de Veldenstraat en SJB.

Mededelingen van de directie








Verslag vanuit het LBC (2 oktober) is reeds besproken op de vorige ouderraad. Volgende week is er
terug LBC. Eén van de grootste punten is de begroting die ter sprake zal komen.
Het oudercontact is verplaatst naar 10 januari vanwege het circus project. Ook de examens
worden daardoor opgeschoven.
Het infomoment voor instappende kleutertjes wordt hierdoor verplaatst naar 8 januari.
Op dit ogenblik is de school volop bezig met de blijde intrede van de Sint volgende week.
Momenteel loopt op school de voorbereiding voor ‘Stemmen voor vrede’. Dit concert vindt plaats
op 19 december in de Sint-Rombouts kathedraal. De eerste sessie vond reeds plaats, er zijn nog 2
sessies gepland. Aan deze activiteit nemen verschillende scholen deel; elke school kan daarop
intekenen. Alle geld gaat naar een goed project. Het concert wordt elk jaar georganiseerd; tot nu
toe heeft de school elk jaar meegedaan. De leerlingen zijn hierover wel positief.
Bouwdossiers:
o SJB
 In de gang van meester Dirk, Juf Sofie en Juf Elfi zijn de gebinten weggehaald. De
vloer op het verdiep, alsook de trap werden gerealiseerd. De ingenieur , die de werf
opvolgt, is meerder malen langs geweest. De trekkers staan in het midden van een
lokaal. Het verwijderen van deze trekkers moet stapsgewijs gebeuren, zonder
kinderen in de buurt. Een schouw is intussen volledig afgebroken. De klassen van de
andere kant worden na het opleveren van de nieuwe lokalen tijdelijk verplaatst naar
deze nieuwe lokalen.
o Pius X
 Het bouwdossier op Pius X is nog steeds niet gegund. Bedoeling was om tijdelijke
lokalen te voorzien op het grasveld voor de bar van de parochie. De parochie heeft
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hiertegen bezwaar omdat dit het licht uit de bar zou weren. Zij stellen voor om de
containers te plaatsen tussen de kapel en de Post. Dit voorstel wordt momenteel
door de school bestudeerd. Mogelijks brengt dit bijkomende kosten mee voor de
aannemer. Het voorgestelde terrein is een drassig veld; hierop is geen drainage
voorzien. Voorlopig wordt dit dossier niet toegewezen aan de aannemer zonder dat
duidelijk is hoeveel meerkost dit gaat met zich meebrengen.

Varia






Infomoment over jeugdbewegingen.
o Dit info moment vindt morgenavond in de refter plaats om 17h30. Het gaat uit van de jeugddienst
van de stad Mechelen. Bedoeling is om via de jeugdbewegingen ouders van allochtone kinderen te
informeren rond de jeugwerking.
o Probleem is dat dit vrij laat gecommuniceerd werd.
o Bovendien is het ook moeilijk om doelgericht te flyeren, aangezien de exacte doelgroep niet gekend
is.
o In september is er reeds een info moment voorzien waarop de jeugdbewegingen zich komen
voorstellen in de klassen. Flyers worden hierbij meegegeven aan alle kinderen. Momenteel wordt er
al veel inspanning geleverd door de jeugdbewegingen. Flyers van de jeugdbewegingen gaan mee
met alle kinderen. De jeugdbewegingen zijn geen vragende partij voor dit initiatief; iedereen is
welkom. Het is moeilijk om een bepaalde groep te selecteren.
o Kans is groot dat er weinig volk gaat aanwezig zijn; er wordt geen reclame voor gemaakt. De school
begeleidt al kinderen die bvb Nederlands onmachtig zijn om laagdrempelige kampen te volgen.
o De ouderraad beslist op basis van voorgaande punten om niet actief deel te nemen aan dit initiatief.
Op café gaan
o Michael had nog een agenda puntje; “op café gaan”. Bedoeling is om de andere mensen van de
ouderraad beter te leren kennen. De vorige poging strandde op enkele gesloten cafés.
o Actiepunt voor Michaël; een café zoeken in Mechelen voor de volgende ouderraad.
 Criteria:
 Niet te ver van de school.
 Open na de ouderraad
Nieuwe polo’s
o De nieuwe polo’s zijn geleverd en liggen op school. Op de vorige activiteit droegen enkel de
organisatoren een nieuwe polo, omdat er onvoldoende grote polo’s beschikbaar waren.
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Oudercontact
o Voorstel is om een drankje en een hapje aan te bieden aan de ouders bij het oudercontact
o De ouderraad gaat iets concreets uitwerken. Jelle gaat navragen voor Donuts.
o We denken concreet aan:
 Cava
 Glühwein
 Jenever
 Pannenkoeken
 Donuts
 Cake van de ouders
o We vragen hiervoor geen helpende handen. Met de leden van de ouderraad hebben we voldoende
bezetting.
o Marie gaat hiervoor nog een mailtje rond sturen.
Leverancier wijn – circus project
o Sommige ouders vroegen naar de leverancier van de wijn op het circus project.
Brouwerij Verhofstede - Ambachtelijke Likeurfabriek
Vlasbloemstraat 166
B-9100 Nieuwkerken-Waas
tel 0032 3 775 74 84
fax 0032 3 755 26 62
info@brouwerij-verhofstede.be

