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1. Verwelkoming 

	   Verwelkoming leden ouderraad en nieuwe leden. 

	  

2.	  Informatiedoorstroming	  vanwege	  Lokaal	  Bestuurscomité	  De	  Ranken	  en	  
Schoolraad	  

Participatie 
in de 
schoolraad 

De school ‘De Parel’ maakt deel uit van de vzw De Ranken als 
scholengemeenschap. 

Deze scholengemeenschap wordt bestuurd door schoolraad en lokaal 
bestuurscomité.  

In de schoolraad is participatie vanwege de ouders voorzien. 

Vanaf dit jaar komt er een plaats vrij in de schoolraad omdat Kristin dit 
niet meer opneemt. 

De ouderraad keurt de deelname van Marjolein Magnus hiervoor goed. 

Nieuwe 
voorzitter 
van de vzw 
De Ranken 

De nieuwe voorzitter kwam kennismaken met de school. 

	  

	  

	  



 

 

3. Mededelingen	  van	  de	  directie	  

Moeilijke	  
start	  
schooljaar	  

De	  start	  van	  het	  schooljaar	  is	  niet	  zonder	  slag	  of	  stoot	  verlopen.	  

-‐ Afdeling	  Sint	  Rombouts	  (Veldenstraat):	  de	  bouwwerken	  daar	  waren	  
niet	  naar	  behoren	  afgerond	  tegen	  de	  start	  van	  het	  schooljaar.	  

-‐ Op	  basis	  van	  het	  aantal	  inschrijvingen	  mocht	  de	  school	  een	  halftijdse	  
leerkracht	  extra	  inzetten.	  De	  school	  had	  reeds	  getracht	  deze	  extra	  
lestijden	  optimaal	  in	  te	  plannen.	  Bij	  de	  start	  van	  het	  schooljaar	  
bleken	  er	  toch	  minder	  leerlingen	  te	  starten	  zodat	  die	  uren	  toch	  niet	  
konden	  worden	  ingevuld.	  	  Dit	  is	  een	  tegenvaller	  en	  heeft	  de	  eerste	  
schooldagen	  voor	  de	  nodige	  aanpassingen	  gezorgd.	  

-‐ In	  het	  kader	  van	  het	  M-‐decreet	  heeft	  De	  Parel	  een	  project	  ingediend	  
voor	  extra	  zorg.	  	  Op	  basis	  daarvan	  mag	  de	  school	  wel	  een	  extra	  
leerkracht	  inzetten	  op	  basis	  van	  4d/w.	  	  Deze	  extra	  zorg	  is	  bijzonder	  
welkom	  in	  1	  KC	  en	  2B.	  

Activiteiten	  
van	  begin	  
schooljaar	  

-‐ Het	  “Kennismakingsspel”	  van	  de	  lagere	  school	  bij	  het	  begin	  van	  het	  
schooljaar	  is	  goed	  meegevallen.	  	  Het	  samenspel	  tussen	  de	  grotere	  
‘ervaren’	  kinderen	  en	  de	  nieuwe	  ‘junioren’	  is	  leuk	  om	  te	  zien	  en	  voor	  
beiden	  verrijkend.	  	  

-‐ De	  strapdag	  in	  SJB	  en	  SR	  is	  ook	  heel	  vlot	  verlopen.	  	  Het	  opsplitsen	  van	  
de	  dag	  in	  kortere	  blokken	  met	  meer	  afwisseling	  was	  een	  succes	  en	  
viel	  voor	  alle	  leeftijdsgroepen	  goed	  mee.	  

-‐ Het	  jaarthema	  “Iets	  met	  een	  bril”	  is	  ook	  heel	  leuk	  gekozen.	  Daaraan	  
kan	  heel	  veel	  opgehangen	  worden.	  

	  

Komende	  
activiteiten	  

-‐ Het	  grootouderfeest	  van	  21/10	  (kleuters	  SJB)werd	  met	  de	  
leerkrachten	  van	  de	  kleuterschool	  al	  voorbereid.	  	  Die	  uitnodiging	  
komt	  er	  binnenkort	  aan.	  

-‐ Het	  project	  “Lezen	  is	  …”	  (project	  rond	  boeken	  in	  Veldenstraat)	  is	  
ondertussen	  ook	  voorbereid	  met	  de	  leerkrachten	  daar.	  	  Daarover	  
volgt	  voor	  de	  betrokken	  kinderen	  en	  ouders	  binnenkort	  ook	  
informatie.	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

 

4.	  Werkgroepen	  en	  andere	  activiteiten	  

Dag	  van	  de	  
leerkracht	  

 Maandag	  5	  oktober	  besproken	  met	  ouders	  
	  

Kerstknutsels	   We	  organiseren	  dit	  jaar	  opnieuw	  een	  kerst	  knutsel	  activiteit	  op	  zaterdag	  
12	  december	  in	  de	  namiddag.	  

De	  ouderraad	  zorgt	  voor	  een	  grote	  knutselactiviteit	  voor	  de	  kinderen	  
van	  De	  Parel	  korte	  tijd	  voor	  Kerstmis.	  

De	  ouders	  krijgen	  in	  die	  drukke	  periode	  wat	  tijd	  om	  samen	  te	  shoppen	  
(of	  voor	  iets	  anders).	  

Trekker:	  	  Els	  Struyvelt	  (els_struyvelt@hotmail.com)	  

Eerste	  vergadering:	  13/10	  of	  15/10	  

Karen	  wil	  zich	  al	  zeker	  graag	  aansluiten	  bij	  deze	  werkgroep.	  

 

Paasontbijt	   De	  ouderraad	  combineert	  bij	  deze	  activiteit	  een	  ontbijt	  met	  
‘eitjesrapen’.	  Deze	  activiteit	  gaat	  door	  op	  paasmaandag.	  

Het	  paasontbijt	  gaat	  dit	  jaar	  voor	  de	  3de	  keer	  door.	  	  Het	  projectteam	  
raakt	  dus	  stilaan	  geroutineerd.	  

De	  trekker	  voor	  dit	  project	  is	  Veerle	  Poppe.	  

Eerste	  Vergadering:	  	  begin	  februari.	  

Interesse:	  contacteer	  Veerle	  (Veerle.Poppe@telenet.be)	  

Parelkwis	   De	  ouderraad	  organiseert	  elk	  jaar	  ook	  een	  kwis	  in	  het	  voorjaar.	  

Het	  concept	  voor	  de	  kwis	  van	  dit	  jaar	  is	  al	  vastgelegd.	  

Deze	  kwis	  wordt	  uitgewerkt	  in	  detail	  in	  een	  kleine	  werkgroep.	  

Als	  er	  ouders	  hiervoor	  geïnteresseerd	  zijn	  kunnen	  ze	  dit	  zeker	  laten	  
weten	  aan	  Juf	  Hilde	  die	  zelf	  ook	  mee	  in	  die	  werkgroep	  zit.	  

Los	  van	  het	  meewerken	  aan	  de	  kwis	  zelf	  zijn	  er	  net	  voor	  de	  kwis	  ook	  een	  
tweetal	  try	  outs.	  



 

 

Ouderbetrokken
heid	  

Vanuit	  school	  en	  ouderraad	  vinden	  we	  het	  belangrijk	  dat	  voldoende	  
ouders	  voldoende	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  werking	  van	  de	  school.	  

We	  nemen	  dit	  item	  op	  in	  de	  vergaderingen	  van	  de	  ouderraad	  (geen	  
aparte	  werkgroep	  meer)	  

	  

	  

5.	  Varia	  

Wist-‐je-‐datjes	   Het	  afgelopen	  jaan	  werkten	  we	  op	  de	  website	  met	  wist-‐je-‐datjes	  waarin	  we	  
kleine	  weetjes	  zetten.	  
We	  doen	  dit	  op	  basis	  van	  de	  thema’s	  per	  maand.	  
Gezien	  we	  merken	  dat	  deze	  wist-‐je-‐datjes	  op	  de	  website	  effectief	  
geconsulteerd	  worden,	  zullen	  we	  dit	  ook	  dit	  jaar	  aanhouden.	  
De	  thema’s	  en	  inhoud	  worden	  door	  juf	  Hilde	  /	  Chris	  aangeleverd	  zodat	  Veerle	  
ze	  kan	  verwerken	  voor	  website.	  

Startavond	   Vanuit	  de	  school	  wordt	  feedback	  gevraagd	  over	  de	  startavond	  van	  het	  begin	  
van	  het	  schooljaar.	  
	  
Het	  was	  dit	  jaar	  het	  eerste	  jaar	  dat	  ouders	  hun	  aanwezigheid	  vooraf	  moesten	  
bevestigen	  via	  een	  strookje	  en	  ook	  een	  reden	  opgeven	  voor	  eventuele	  
afwezigheid.	  
	  
Het	  doel	  van	  de	  startavond	  is	  zoveel	  mogelijk	  ouders	  te	  bereiken	  met	  de	  
nodige	  informatie.	  
	  
De	  aanwezige	  ouders	  hadden	  geen	  enkel	  probleem	  met	  de	  gevolgde	  
werkwijze.	  
	  
Op	  basis	  van	  deze	  input	  kan	  de	  school	  heel	  punctueel	  ouders	  contacteren	  om	  
toch	  nog	  te	  proberen	  het	  nodige	  contact	  tot	  stand	  te	  brengen.	  
	  
Van	  heel	  wat	  klassen	  hebben	  we	  ook	  namen	  binnengekregen	  voor	  helpende	  
handen.	  	  We	  zullen	  die	  toevoegen	  aan	  de	  lijst	  van	  helpende	  handen	  van	  vorig	  
jaar.	  	  Bij	  de	  vraag	  naar	  hulp	  voor	  eerste	  activiteit	  vermelden	  we	  dat	  helpende	  
handen	  kunnen	  uitschrijven	  voor	  mailinglist.	  



 

 

Enquête	   Vanuit	  sommige	  ouders	  wordt	  teruggekomen	  op	  de	  vraag	  naar	  enquête	  
rond	  het	  al	  dan	  niet	  toestaan	  van	  gesuikerde	  dranken	  in	  de	  refter.	  

In	  dezelfde	  zin	  ligt	  ook	  de	  vraag	  naar	  het	  al	  dan	  niet	  toestaan	  van	  
snoepgoed	  om	  de	  verjaardag	  te	  vieren.	  

Ook	  vanuit	  de	  school	  is	  er	  vraag	  naar	  visie	  van	  de	  ouders	  rond	  bepaalde	  
onderwerpen.	  	  Een	  voorbeeld:	  hoe	  kijken	  ouders	  naar	  het	  aantal	  
activiteiten	  waarbij	  we	  tijdens	  schooluren	  ouders	  betrekken	  
(moederdag,	  letterfeest,	  …).	  

We	  brainstormen	  kort	  rond	  een	  aantal	  vragen	  waarrond	  we	  kunnen	  
bevragen.	  

-‐ Gesuikerde	  dranken	  in	  de	  refter	  (bij	  de	  boterhammen)	  
-‐ Snoepgoed	  als	  verjaardagscadeau	  
-‐ Activiteiten	  met	  ouders	  tijdens	  de	  schooluren.	  

Met	  deze	  lijst	  zal	  de	  school	  bekijken	  welke	  vrijheidsgraden	  in	  de	  praktijk	  
haalbaar	  zijn.	  	  Daarover	  zal	  de	  directie	  volgende	  vergadering	  
terugkoppelen.	  	  Op	  basis	  daarvan	  kunnen	  we	  dan	  volgende	  keer	  
beslissen	  of	  en	  op	  welke	  manier	  we	  een	  enquête	  kunnen	  doen.	  

	  

Jarigen	  
zomervakantie	  

De	  leerlingen	  die	  verjaren	  tijdens	  de	  grote	  vakantie	  worden	  in	  principe	  
gevierd	  bij	  het	  einde	  van	  het	  schooljaar.	  	  

Op	  zich	  is	  dat	  niet	  zo’n	  probleem,	  behalve	  dat	  de	  kinderen	  die	  een	  
cadeautje	  voor	  de	  klas	  zelf	  meebrengen	  (en	  niet	  voor	  de	  kinderen)	  daar	  
op	  zich	  zelf	  geen	  ‘nut’	  hebben.	  

Dat	  geldt	  natuurlijk	  ook	  voor	  de	  kinderen	  die	  in	  juni	  verjaren.	  

Enkele	  stemmen	  gaan	  op	  om	  de	  jarigen	  van	  de	  grote	  vakantie	  te	  vieren	  
in	  september	  en	  niet	  in	  juni.	  Dit	  werd	  al	  een	  eerste	  keer	  besproken	  met	  
de	  leerkrachten,	  maar	  ook	  in	  dit	  voorstel	  zijn	  nadelen.	  

De	  directie	  neemt	  dit	  voorstel	  opnieuw	  mee	  naar	  het	  leerkrachtenteam	  
en	  koppelt	  volgende	  keer	  hierover	  terug.	  



 

 

Rijgedrag	  ouders	  
in	  de	  nabijheid	  
van	  de	  school	  

Enkele	  ouders	  kaarten	  het	  rijgedrag	  van	  andere	  ouders	  aan	  de	  
schoolpoort.	  	  

Het	  gaat	  hier	  dan	  vooral	  over	  parkeren	  op	  het	  zebrapad	  en	  overdreven	  
snelheid.	  

Er	  is	  in	  elk	  geval	  al	  een	  vraag	  vanuit	  de	  ouders	  om	  aan	  de	  politie	  eens	  de	  
vraag	  te	  stellen	  om	  één	  of	  meerdere	  keren	  visibel	  aanwezig	  te	  zijn	  
tijdens	  het	  ochtendgebeuren	  aan	  de	  schoolpoort.	  	  We	  beseffen	  hier	  wel	  
dat	  dit	  slechts	  een	  zeer	  kortstondig	  effect	  zal	  hebben.	  	  

Er	  is	  voldoende	  draagvlak	  rond	  dit	  probleem.	  	  We	  zullen	  voor	  de	  
volgende	  vergadering	  een	  half	  uurtje	  vroeger	  komen	  om	  met	  enkele	  
vrijwilligers	  te	  bekijken	  welke	  actie	  we	  hier	  eventueel	  kunnen	  voor	  
opzetten.	  	  Dit	  zal	  in	  de	  uitnodiging	  extra	  herhaald	  worden.	  

	  

	  

Volgende vergaderingen ouderraad 

	   23	  november	  2015	  	  

28	  januari	  2016	  

22	  maart	  2016	  

18	  mei	  2016	  

De	  vergadering	  gaat	  telkens	  door	  om	  20.00u	  in	  de	  posthoorn.	  

Voor	  de	  eerste	  vergadering	  komen	  de	  vrijwilligers	  ivm	  verkeer	  om	  19u30	  samen.	  
	  


