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Goedkeuring vorig verslag 
 Het vorige verslag werd goedgekeurd 

 

Feedback werkgroep kerstknutsel 
 7 tafels voorzien voor de leerlingen van de lagere school 

 2 helpers per tafel 

 Er worden nog steeds helpers gezocht 

 Een eerste ruwe schatting gaat uit van 100 – 120 kinderen 

 De kleuters verhuizen naar de refter (vanuit logistiek standpunt kan daar beter gecontroleerd 

worden + zitten de kleuters dichter bij de toiletten) 

 Inschrijvingsgeld dient op voorhand betaald te worden 

 De presentatie van de knutselwerkjes vindt plaats op 6 december 

 De uitnodiging volgt op 7 december 

 Vrijdag 25/11 is er een nieuwe vergadering waarop de knutselwerkjes worden geëvalueerd 

 Er wordt dit jaar voornamelijk gewerkt met materiaal uit de voorraad 

Actiepunten: 

 Mail sturen naar de helpende handen 

 

Veiligheid 

Sint-Jan-Berchmans 
 Een ouder meldt dat bij het wegzetten van de fietsen hij vaststelde dat er kleuters speelden 

onder de fietsenrekken 

Actiepunten: 

 De directie heeft onmiddellijk contact opgenomen met de betrokken ouder 

 Het is moeilijk om de school gesloten te houden met het werkvolk dat momenteel bezig is met 

de verbouwingen 

 Het gesloten houden van de deuren wordt geacteerd in elk werfverslag 

 Eventueel een bordje plaatsen op de deur zodat werkvolk / ouders de deur dicht doen 

 De werken eindigen na maart – april 2017 

Veldenstraat 
 Een ouder meldt dat er een hevige discussie plaats vond tussen 2 moeders in de Veldestraat 

en dat een 3e ouder is moeten tussen komen 

Actiepunten: 



 Geen (De school kan niet tussenbeide komen bij ruzie buiten de schoolpoort) 

Feedback na-schoolse activiteiten 
 De meeste initiatieven gaan ervan uit dat de school zelf de leerkrachten moet leveren 

 Is Sport Vlaanderen een optie?  

o Ook dit initiatief vraagt eigen leerkrachten 

 Wat met de combinatie schoolwerk – sport? Vaak is het moeilijk van op voorhand in te 

schrijven als de dag nadien toetsen plaats vinden 

o De toetsen en taken worden van op voorhand ingepland 

o Kinderen die wel komen worden de dupe als kinderen afhaken 

o Recht hebben op annuleren 

Actiepunten: 

 Nakijken of er betaalbare, haalbare, concrete voorstellen binnen komen 

 

Feedback werkgroep gezonde voeding 
 Deze werkgroep moet nog samen komen 

 

Informatiedoorstroming vanwege Lokaal Bestuurscomité De Ranken 

en/of LBC, … 
 Momenteel loopt een bestuurlijke optimalisatie & schaalvergroting 

 Het project moet van onder naar boven getrokken worden (de vragen moeten van onderuit 

komen) 

 Bekijken of het met de bestaande structuren haalbaar is 

 De einddatum hangt van alle scholen af 

 

Mededelingen van de directie 

Veel nieuwe gezichten 

 Juf Fien vervangt meester Dirk (6) tot midden december 

 Meester Dirk gaat mee op ski klassen 

 Juf Sylvie (pop-up schooltje De Nekker), momenteel de kangoeroeklas en zorg werking 

 Juf Ellen vervangt tijdelijk juf Sylvie tot midden december 

 Meester Elias, die juf Lut vervangt, wordt tijdelijk vervangen door juf An-Sophie voor de 

lessen techniek 

 Meester Dirk (1) is ziek tot volgende week 



Verkoop bankjes 
 De verkoop van de bankjes is goed verlopen 

 De opbrengst gaat naar de school 

 De onverkochte examplaren werden opgeruimd 

 Een tweede lading bankjes werd intussen terug gevonden en zal mogelijks ook verkocht 

worden 

Veiligheidsdossier Veldenstraat 
 Wordt momenteel opgesteld door de preventie adviseur 

Verfraaiing Veldenstraat 
 De muurtekening op de speelplaats is af geraakt 

 De speelgoedbakken zijn in elkaar gezet en worden op 6 december (met Sinterklaas) klaar 

gezet voor de kinderen 

Kiva project 
 Evaluatie oefening rond het Kiva project leverde zeer positieve evaluaties op van de 

leerkrachten rond de inhoud 

 Gesprekken over groepsdruk 

 Oefening met snoepjes 

Véro route 
 Start in januari 

 Steeds in groepjes 

 Per groepje 2 begeleiders nodig 

 Briefje meegeven om aan te geven wie kan komen helpen 

 Verkeersouder Mieke Hellinckx doet nog steeds mee 

 De Véro route is aangepast dit jaar 

Actiepunten: 

 De Véro route moet aangepast worden op de website met een link naar de stad Mechelen 

Datum schoolfeest 
 Het schoolfeest werd verlegd naar 29/04/2017 

 Deze datum valt in een verlengd weekend, maar een andere optie was er niet 

Project Stemmen voor vrede 
 Leerlingen van het 6e jaar 

 Project om met stemcoach liedjes aan te leren 

 Bijwonen van een voorstelling van klassieke muziek 

 Op 20 december is er in de Sint-Romboutskathedraal een optreden met symfonisch orkest 

o Iedereen is uitgenodigd 

o Opbrengst gaat naar een goed doel 

 Hieraan is een lessenpakket aan gekoppeld. Het lessenpakket is verplichte deelname. De 

avondactiviteit in de kathedraal is vrijblijvend. 



Verkeersouders 
 Project van VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) 

 Het project zoekt vrijwilligers 

 Verkeersouders in de school mogen zich registreren 

o Levert de school punten op 

o De school kan hierdoor een medaille winnen 

o Voor elke vestiging kan een medaille gewonnen worden 

 Aanvulling op Fluo Top 

 Actiepakket verkeersouders – Fietscontrole 

 

Varia 

Probleem met spreekbeurten 
 Bord met wie vandaag spreekbeurt doet 

 Vervelend voor stress bij de kinderen 

o Nakijken of de planning niet op voorhand kan gemaakt worden voor bvb één week 


