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Evaluatie schoolfeest 

• De formule van het schoolfeest was een geweldig success 

o We hebben positieve commentaar gekregen van iedereen 

o Het weer zat mee 

o We willen graag Marie bedanken voor het organiseren 

o Alles is vlot verlopen. Het schoolfeest was goed voorbereid. Het systeem was goed 

om de druk op te vangen voor de drank bedeling. Ondanks de goede opstelling 

zouden we naar een volgende editie graag wat meer helpende handen hebben. 

o Op de Veldenstraat werd dit jaar geen drank verkocht. Hiervoor reden de bakfietsen 

met drank rond. Het liet toe om op meer plaatsen drank aan te bieden. Naar volgend 

editie toe moeten we kijken of er meer bakfietsen zijn om in te zetten. 

• Vestigingen: 

o De vestiging SJB had last van de warmte. Hierdoor bleef de grote drukte uit. 

o Voor  de ouders van de afdeling Pius X was het leuk om eens de andere vestigingen 

en parkjes te leren kennen. 

o De locatie Vennekant was een beetje te druk door de aanwezigheid van 

hangjongeren. Materiaal werd gestolen en de aanwezige ouders en kinderen werden 

gehinderd. 

• Opbrengst: 

o De opbrengst van het schoolfeest ligt rond de 2000€. Een schoolfeest met 

voorstellingen van de kinderen levert normaal gezien wat meer inkomsten op. 

o Er is geen kritiek op de prijs. De bedoeling is om winst te maken voor de school van 

de kinderen. 

o Bedoeling is om de ouders te informeren dat de opbrengst van het schoolfeest gaat 

naar de werking van de school als extraatje (bouw, …). Het zou leuk zijn moest 

hieromtrent wat meer informatie gegeven worden rond wat er met dat geld gebeurt. 

• Actiepunten: 

o Aan het begin van het schooljaar (of einde van dit schooljaar) de kalender doorsturen 

naar de helpende handen om deze data vrij te houden. 

o Met een aantal personen in de klassen rond gaan om helpende handen te ronselen 

(email adressen). Dit kan zowel op het info moment als op de eerste schooldag. 

o De opening van de ouderraad kan best wat interessanter en aantrekkelijker gemaakt 

worden. We verwelkomen de geïnteresseerden op het eerste ouderraad moment.  Als 

ouderraad is het de bedoeling om de mensen rechtstreeks aan te spreken. 

o We willen graag het principe van de koffieboontjes opnieuw introduceren. Hiervoor 

lijkt de eerste schooldag een ideaal moment, want op deze dag nemen heel wat 

ouders verlof. ’s Morgens lijkt ons een beter moment dan ’s avonds aangezien veel 

ouders dan op tijd naar huis willen. 

  



Schilderen refter 

• Vanuit de ouderraad bedanken we alle ouders die hebben meegwerkt om van de refter een 

pareltje te maken. We bedanken in het bijzonder Jan, Michael en Bart voor de toewijding. 

Het resultaat mag zeker gezien worden. 

• De lampjes, die tegen de muur hingen, worden niet meer terug geplaatst. 

• Activeren ouders 

o Voor het schilderen van de refter was het bijzonder moeilijk om volk te vinden. 

o Het probleem is dat hieromtrent, door omstandigheden, te weinig en te laat 

gecommuniceerd werd. 

o We willen graag alle ouders die meegeholpen hebben bedanken. De vrijwilligers die 

zich voor de school inzetten moeten we in de bloemetjes zetten. 

o We kunnen de communicatie verbeteren door een communicatieverantwoordelijke 

aan te duiden. Deze persoon verzorgt dan de communicatie naar de ouders toe. 

o Moderne communicatie middelen zoals blog en instagram kunnen gebruikt worden 

in plaats van enkel Facebook. Voor het schrijven van berichtjes op de blog doen we 

een warme oproep naar vrijwilligers die zich geroepen voelen. Hiervoor kunnen we 

posters omhoog hangen aan de schoolpoort aan de verschillende vestigingen. 

o Het oprichten van Facebook groepen, waarbij de ouders elkaar kunnen berichten 

sturen, kan voor een positief resultaat zorgen. Voorbeeld hier is de Facebook groep 

die opgericht werd rond de site Pius X. Bedoeling van deze Facebook groep is andere 

ouders bereiken voor kampen, … Deze groep is vrijblijvend. 

• Actiepunten: 

o Posters aan de schoolpoort hangen van de verschillende vestigingen om blog 

schrijvers aan te trekken. 

o Aan het begin van het schooljaar aan de ouders als tip meegeven dat een Facebook 

groep kan opgericht worden. Dit initiatief gebeurt als ouders onder elkaar, zonder de 

leerkracht te betrekken. In elke klas vragen we, op de info avond, of er een ouder is 

die dat kanaal wil opzetten, zelfs zonder betrokkenheid van de ouderraad.  De 

beheerder van dit kanaal moet actief betrokken zijn bij de klas. Hij of zij bewaakt de 

kwaliteit van de geposte berichten. Indien de berichten niet positief blijven, moet ed 

beheerder kunnen ingrijpen. Het doel van deze kanalen, ouders leren kennen en 

afspreken,  moet duidelijk gecommuniceerd worden naar alle deelnemers van de 

groep. 

Mobiliteit Mechelen Zuid 

• Op een vorige info vergadering in de Vlindertuin werden de verschillende knelpunten 

besproken. Dit info moment werd door het stadsbestuur van de stad Mechelen 

georganiseerd om de buurt bewoners te informeren en naar oplossingen te zoeken. 

• De huidige vergunning voor de site Huygebaert werd afgekeurd. Er is wel een tussentijdse 

vergunning verleend voor de site met  recreatieve invulling enerzijds en industrie zone 

anderzijds. Maximaal de helft van de site kan gebruikt worden voor recreatie. Volgens het 

stadsbestuur wordt de verplichting van de industriële activiteiten opgelegd door de Vlaamse 

overheid  



• Er werd die avond in verschillende kleine groepjes buurtbewoners van ideëen gewisseld. De 

budgetten voor de verschillende oplossingen zijn eerder beperkt. Van elke groep die 

aanwezig was zal één persoon uitgenodigd worden door de stad Mechelen om de 

verschillende ideëen verder toe te lichten. 

Ouderraad & schoolraad 

• We zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter voor de ouderraad. We geloven dat dit een 

duo baan is. 

• Marjolein heeft aangegeven de school- en ouderraad te verlaten aangezien haar kinderen 

van school veranderen. Aangezien we steeds met 4 personen per geleding vertegenwoordigd 

zijn in de schoolraad, zijn wij op zoek naar 2 kandidaten. 

• Marie Roobaert en Alexandra Menten stellen zich kandidaat voor de schoolraad vanuit de 

ouderraad. Hun kandidaturen zijn vanuit de ouderraad aanvaard en worden voorgelegd op 

de volgende schoolraad van donderdag 21 juni. 

Véro route 

• Voor de véro en stap route zoeken we nog naar ouders die mee kunnen de groepen 

begeleiden. Om de véro route aan ouders voor te stellen werd een nieuwe Powerpoint 

presentatie gemaakt met nieuwe foto’s van de route.  

• Het is de bedoeling om de route vrijblijvend af te leggen met de ouders in kleine groepjes. De 

ouders die zin hebben kunnen  mee de route fietsen. De datum waarop de route afgelegd 

wordt kan gecommuniceerd worden op de info avond. Nadien kunnen ze kiezen om de Véro  

route met de leerlingen te begeleiden. 

• Het begeleiden van de kinderen op deze route is niet gekoppeld aan één klas, maar aan één 

leerjaar. 18 kinderen begeleiden met één begeleider is te weinig. Ideaal zijn groepjes van 4-5 

leerlingen per begeleider. We denken niet alleen aan ouders, maar ook aan grootouders, … 

Zo mogen we elk jaar beroep op de vaste begeleider, Mieke Hellinckx. 

• De Véro route wordt afgelegd door het 4e, 5e en 6e leerjaar. Zij leggen deze route enkele 

keren per jaar af ter voorbereiding van het fietsexamen. Het hoge slaagpercentage op het 

fietsexamen bewijst het nut van dit initiatief. De route wordt afgelegd om de 14 dagen op 

woensdag van 08h40 tot 10h20 (behalve bij extreme weersomstandigheden). 

• Actiepunten: 

o De communicatie rond dit initiatief moet breder zijn. Ouders van ander jaren kunnen 

en willen misschien ook wel ondersteunen. 

o De visie van de school moet duidelijk gcommuniceerd worden. Waarom doen we dit? 

Zelfstandig kunnen fietsen in het middelbaar. 

o De datum van de route met de ouders moet gecommuniceerd worden op de info 

avond. 

o Nakijken of er een woensdag namiddag sessie georganiseerd kan worden om meer 

mensen aan te trekken? 

o Voor deze activiteit kunnen we de helpende handen contacteren. 

  



Stand bouwdossiers 

SJB 

• De achterkant van het 2e dak moet nog afgewerkt worden. Dit neemt nog een tiental dagen 

in beslag. 

• Voor het capaciteitsdossier is de openbare aanbesteding geweest en zijn de omslagen 

geopend. 

• Er is een groot prijsverschil tussen de verschillende offertes van aannemers. De regelgeving 

bepaalt in dat geval dat de aannemer van de goedkoopste offerte het prijsverschil moet 

kunnen verklaren.  Andere aannemers mogen hiertegen bezwaar aantekenen. Van zodra 

deze procedure is doorlopen kan de vergunning toegekend werden en kan de aannemer 

starten met de werken. Het schoolbestuur ziet het niet zitten om nu al onderhandelingen te 

starten met de aannemer, aangezien hier nog teveel onzekerheid is. 

• Door vertragingen slinkt de kans om de leerlingen van het 3e jaar nog dit schooljaar op de 

afdeling SJB te krijgen. Vermits 3 klassen in het 3e leerjaar op de afdeling Veldenstraat geen 

optie is, moet een oplossing gezocht worden binnen de muren van SJB. De Veldenstraat 

heeft ook te kleine lokalen, wat de situatie verre van ideaal maakt. 

• Volgend jaar vindt ook de zware organisatie van de circusschool plaats, waardoor een verhuis 

dit jaar de voorkeur wegdraagt. 

• Dat het 3e leerjaar terug naar de afdeling SJB komt, wil wel zeggen dat de speeltijden in 2 

momenten plaatsvinden. 

• Er wordt op dit ogenblik gezocht naar oplossingen 

Pius X 
• Het budget van het capaciteitsdossier is intussen vergroot. Dit houdt in dat de plannen 

worden aangepast door de architect. De nieuwe aanvraag wordt voor eind juni gepubliceerd. 

Sint Rombouts 

Komende activiteiten 

Bbq oudercontact 

• We contacteren de helpende handen en ouderraad met de vraag om te komen helpen. We 

gebruiken hiervoor de brief van vorig schooljaar mits een kleine aanpassing. We houden de 

brief in zelfde sfeer.  

• Marie verzamelt de antwoorden van mama’s en papa’s. 

• Alle tafels zitten vol; er is een grote opkomst voorzien. 

  



Vervangingen leerkrachten 

• Het is erg moeilijk om op dit ogenblik nog vervanging te vinden voor leerkrachten die nu 

wegvallen. Juf Shary is momenteel afwezig. Oud Juf Lut vervangt tijdelijk.  

• De zorg uren worden herbekeken.  Een zorgleerkracht wordt ingezet voor de gewone 

klassen. Dit houdt in dat de zorg wegvalt. 

• Naar de toekomst toe verwachten we dit meer en meer voor te hebben. 

• 10 mensen extra aannemen in 10 scholen (vanaf 1 oktober verbonden aan de 

scholengemeenschap)  qua leerlingenniveau 2 voor De Parel  overal inzetbaar, op het 

einde van het schooljaar kunnen aantonen dat de leerkracht 85% op goede momenten 

ingezet zijn  ziekte 

• Geen probleem om solicitanten te vinden voor de scholengemeenschap 

• Tekort aan leerkrachten 

• Mensen aantrekken die hier stage hebben gedaan 

• Gemeenschapsonderwijs hebben beslist om in dienst te nemen vanaf 1 september 

Dienst onderwijs Mechelen 

• UA organiseert nascholing rond hoogbegaafdheid. 

• 100€  ondersteuning 

• Informatie avond met Coloma school en Battel, Heffen 

• Vanuit de ouderraad (contact opnemen met andere ouderraden) 

• Datum in 2e trimester gevraagd, nog geen reactie 

Verlof 

• Verlofdata voor volgend schooljaar: 

o Wo 26 september: studiedag 

o Ma 26 november: vrijaf 

o Ma 4 februari: vrije dag voor de Ranken 

Bos M 

• Zie foldertje in bijlage 

• Eenzelfde principe wordt gehanteerd als binnen de Ranken; van onderuit de samenwerking 

sturen. 

• Bedoeling is om op meer vlakken de samenwerking te organiseren (zorgplatform, ICT, 

boekhouding, … ) Bestuur en administratie worden geregeld binnen de 

scholengeemeenschap. Dit onderwerp komt ook aan bod in de schoolraad. 

  



Varia 

• Jassen en truien aandoen: 

o Bij de kleuters worden jassen en truien aangedaan op het einde van de dag omwille 

van praktische redenen. 

o Kindjes met korte mouwen worden overdag wel gevraagd om een jas aan te doen. 

o ’s middags beslist de juf aan de hand van het weer; het kind mag dan nog zelf 

éénmalig beslissen. Nadien is het klaslokaal gesloten. Qua logistiek is het niet 

mogelijk om nadien met elk kind individueel nog naar het klaslokaal te gaan. 

• Optie voor een  nieuw logo voor de ouderraad en bijhorende t-shirts ? 

o Michaël ontwierp een nieuw logo voor de t-shirts in de vorm van een oester rond 

een parel. Bedoeling is om dit logo op de t-shirts te plaatsen.  

o Bedoeling is om de nieuwe t-shirts aan te doen in september 

o Er is geen vaste leverancier voor de t-shirts. 

o Michael werkt een voorstel uit met verschillende kleuren t-shirts (17 juni), waaruit 

we met de ouderraad en de ouders kunnen kiezen. 

• Communicatie bij lagere school kinderen rond wetenschap en innovatie 

o De school werd gecontacteerd rond de ontwikkeling van een computer game 

(uitvindersspel). Bedoeling is om dit spel te testen in de klassen en af te toetsen. 

o Dit zou plaats vinden in het 5e leerjaar. 

• Wordt er nog gewerkt rond het Kiva project ? 

o In de afdeling Veldenstraat komen de lessen, door tijdsgebrek, niet meer aan bod. 

Tot februari werd hierrond nog gewerkt. In een aantal klassen wordt het nog gedaan. 

o De oefeningen zijn intussen gekend bij de kinderen. De strategiën worden wel 

toegepast bij het oplossen van conflicten.  

o De visie wordt wel verder gezet in de school. Er is een document opgesteld dat 

gehanteerd wordt bij ernstige conflicten. 

• Doodle opstellen om met de ouderraad te gaan eten 


