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1. Opvolging vorig verslag 
 
§ Oog voor lekkers: gedurende 10 weken nodig: 2 personen / donderdagochtend om fruit per 

klas te wassen, klaar te leggen en rondbrengen + schillen voor kleintjes + persoon die de 
onderhandelingen doet met leverancier en de facturen aan secretariaat geeft en opvolgt dat 
alles in goede banen loopt. Karen, Lien, Bert willen dit trekken, we zoeken nog mensen van 
buiten de ouderraad. Indien mogelijk seizoensfruit of lokaal, afhankelijk van leverancier. 
Communicatie in PieterPraat en briefje net na kerstverlof, start vanaf 6/01/2020 en dan 10 
weken. 

§ Chaldeeuwse gemeenschap (deel Assyrische christenen): Cani Nas wou hierover vertellen, 
samen met een mama (tot vorig jaar had zij kinderen op school). Gaat door op 14/01/2020 van 
19:00-20:00, daarna gaan we verder met de ouderraad (die dus pas om 20:00 begint). 
Communicatie: in Pieterpraat naar alle geïnteresseerde ouders. Ook toevoegen dat ouders van 
andere culturen die hier graag iets over willen delen op een ander moment, de ouderraad 
hiervoor kunnen aanspreken. We gaan nog op zoek naar andere ouders die deel uitmaken van 
deze gemeenschap via de klassen van onze eigen kinderen. 

§ Bomen planten: wie uit de school zegt ons waar ze moeten komen? Alle bomen in de kleutertuin 
als kan. Plantgaten worden gegraven op 0712/2019 door Vincent, Hanne en Carmen. Rein en 

Aanwezig KS/LS Juf Ann, juf Annelies  

OR Caroline, Mario, Yasmina, Bert, Nadia, Karen, Hanne, Lien, 
Jos, Marc G, Carmen, Rein, David 

STEK Karen 

DIR Dirk 

Verontschuldigd KS/LS  

OR Geert, Sylvie, David, Marc N, Philip, Samer, Nele 

Verslag  Caroline 

De vergadering samengevat 
Opvolging vorig verslag: Oog voor lekkers wordt opgevolgd/uitgewerkt Karen, Lien en Bert, Cani Nas 
komt over Chaldeeuwse gemeenschap vertellen op 14/01/2020, praktische afspraken over bomen 
planten, Caroline contacteert logo ed ivm PS ASS, geen verkiezing schoolraad nodig.  
Nieuws van Stekelbees: Karen is terug als verantwoordelijke, feedbacksessies worden georganiseerd, 
nieuw scansysteem registratie aanwezigheden in de pijplijn.  
Nieuws uit de school: organisatie bevraging ouders ‘herstelgericht werken’, oproep sponsorzoektocht 
comedynight, informatie over inschrijvingen 2020-2021 en aanzet oprichting werkgroep lezen.  
We organiseren de toekomstige activiteiten, waarbij we vooral focussen op de Sint op school en de 
alternatieve kerstmarkt.  
We evalueren het ontbijt voor één euro.  
Varia: we onderzoeken mogelijkheden voor extra/betere fietsenstalling (ism 6LS), er wordt een cadeau 
voorzien voor de baby van Imane en Aziz, we zullen met de ouderraad afvalkalenders bussen, er zijn 
twee spandoeken (Welzijnszorg / propere buurt) die opgehangen worden en er is een aangepast/ 
uitgebreid aanbod voor Vitamine B4 in het 2e trimester.  
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Philip staan in voor het vervoer. Communicatiedienst Stad Mechelen zou dit graag filmen (14 
uur). Karen stuurt mail met Rein in cc naar de communicatiedienst om ze in contact te brengen. 

§ Whatsappgroepje: zijn er nog onbekende nummers? En zijn de helpende handen toegevoegd? 
Carmen voegt nog de namen/nummers toe.  

§ N.a.v. pedagogische studiedag ASS: oproep voor psychologen om gratis intelligentietest te 
doen. Caroline volgt op en contacteert zorgleerkrachten wanneer er psychologen gevonden 
worden. 

§ Schoolraad: Dirk checkt tot wanneer de huidige ouders hun mandaat loopt (Karen en David) en 
wie hier zin in heeft, kan hen al aanspreken voor meer informatie. Vervanging gebeurt door 
afvaardiging vanuit de ouderraad, dus geen verkiezing nodig. 

 
 
2. Nieuws vanuit Stekelbees / Landelijke kinderopvang 
 
Karen Laenen is terug aanwezig. 
 
Er werden/worden feedbacksessies voor ouders georganiseerd door de school (vanochtend 20 
ouders, volgende week donderdag ook nog een moment). Leerkrachten hebben ook dezelfde 
oefening gemaakt. Vraag vanuit de groep is: wat gebeurt er met de informatie en feedbacks, 
communicatie vanuit Stekelbees naar de ouderraad toe hierrond is belangrijk. Stekelbees neemt dit 
op.  
 
Over facturen zou er een proeftuin komen met ‘scannen’ voor de voor- en na-opvang. Systeem is 
via badges maar dit systeem kan nog niet voor middagopvang en vakantieopvang. Startdatum is 
nog niet duidelijk. Kinderen gaan die aan boekentas moeten hangen. Scannen zou met smartphone 
of tablet kunnen. Raf heeft ooit een tevredenheidsmeting gedaan. Zou optie kunnen zijn om te doen 
binnen aantal maanden. 
 
 
3. Nieuws uit de school 
 
§ Driejarig traject rond herstelgericht werken: één punt hierbij is bevraging bij leerkrachten, 

leerlingen en ouders.  
Digitale link zal worden doorgestuurd (Vives) door Dirk. Hoe kunnen we ouders oproepen die 
niet digitaal machtig zijn: moedergroep, oefenkansen nederlands, en met computer aan de 
schoolpoort tijdens ochtend in de refter: dinsdag 17/12/2019 (Lien en Karen) en woensdag 
18/12/2019 (Hanne en Katrijn). Juf Annelies legt de 12 opgeladen tablets klaar. Afspraak 08:15 
in de refter. Dirk kondigt aan en maakt briefjes met de link.  

§ Comedynight op vrijdag 01/05/2020: vraag van Dirk of elke ouder uit de ouderraad een lokale 
organisatie kan aanspreken om te sponsoren. Flyer en brief zijn af. In google docs wordt een 
overzicht gemaakt (excelsheet) zodat organisaties en bedrijven geen 2 verschillende ouders 
over de vloer krijgen. Ook op Hoplr zetten > wie?  

§ Inschrijvingen 2020-2021: broers en zussen in januari 2020 kunnen nog rechtstreeks inschrijven 
via het secretariaat. Voor alle andere kinderen gebeurt het digitaal (zie ook PieterPraat van 
november). Indicator / niet-indicatorleerling en afstand tot de school zijn belangrijk (niet hoe 
snel je het invult), maar er wordt wel maximaal ingezet op eerste schoolkeuze. In maart 2020 
zouden we met laptops op school kunnen zitten voor ondersteuning ouders (bespreking 
volgende ouderraad). 
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§ Lezen op school: de nieuwe PISA-resultaten zijn uit, voor begrijpend lezen zijn de resultaten 
niet goed. De school merkt zelf ook dat lezen een pijnpunt blijft (technisch, begrijpend, maar 
ook leesplezier).  
Daarom wordt er nagedacht om volgend jaar in te zetten op lezen (draad terug op te pikken), 
de voorbereiding daarvoor kan dit jaar starten. Daarbij zouden ook ouders betrokken kunnen 
worden. We houden een eerste brainstrom: 

o Aanwezige materiaal bij elkaar rapen en ordenen, inrichten,  
o Werkgroep lezen op school bestaat al bij de leerkrachten. Zijn er nog ouders die willen 

meedenken / meetrekken om dit (opnieuw) op te nemen?  
o Voorlezen en thuislezen: hier kan ouderraad iets mee doen.  
o Digitaal boeken aanbieden?  
o (Terzijde: in de derde graad is er nu een atelierwerking gericht op muzische vorming en 

techniek. Iedereen moet 1x op een jaar een onderzoeksvraag stellen. Ze krijgen dan 
hulp om bronnen te selecteren, mindmap te maken, hoe ga je het vertellen,… 

  
 

4. Organisatie toekomstige activiteiten  
 
§ Sint op school (5/12/2019 om 20:00): Sylvie, Philip, Carmen, Stephanie, Evelien zorgen voor de 

verdeling van het snoepgoed - overzicht aantal kinderen per klas - Dirk legt sleutel klaar -  
voetbalkooi wordt uiteen gedaan door Mario.  
Rakkajak en de nodige sleutels eens aankopen met school.  

§ Moedergroep (10/12/2019): dolmades maken met Besi: iedereen welkom! 
§ Alternatieve kerstmarkt (14/12/2019 van 14:00 tot 22:00): tussen 14:00 en 17:00 is er genoeg 

volk. Tussen 17:00-20:00 (Jos en Carmen zijn kandidaat) zijn er nog mensen nodig en tussen 
20:00 en 22:00 evenzeer (Katrijn laat nog weten of ze kan).  
Juf Kristin heeft in de moedergroep nog gevraagd om dingen te bakken. Zakjes + etiketten 
liggen in doos ouderraad. Marc geeft een kassa (1, 2, 5 euro nodig). Geert heeft kannen 
(buurtwerking): Carmen checkt of die gebruikt kunnen worden. GEKKO brief en GEKKO 
banners worden daar gelegd.  
Annemie vragen brieven op kleurpapier te drukken. Overschrijving moet nog gebeuren (50 euro 
inschrijving). Ouderraad koopt chocomelk over (juf Barbara is al op de hoogte). Op Facebook 
posten. Marokkaanse thee en theepot (Nadia en Yasmina).  

§ Soep maken (20/12/2019): groenten komen van de Doederij – we rekenen op voldoende 
soepmakers - tussen 11:45 en 13:30 zijn er nog helpers nodig (Carmen). 

 
 

5. Evaluatie van voorbije activiteiten 
 
§ Ontbijt voor 1 euro: er waren ongeveer 170 inschrijvingen, meer volk in de refter zou niet gelukt 

zijn. De opkomst was divers, activiteit geslaagd.  
Verkoop overschot eten (met opbrengst voor het goede doel) was een heel goed idee. Geert 
heeft de koe daar bij de horens gevat met een mooi resultaat.   
Enige minpuntje: afval scheiden is volgend jaar aangewezen (roze, blauwe zakken), stond een 
beetje haaks op het klimaatfeest.  
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6. Varia 
 
§ Aankopen fietsenstalling: wat, waar en hoe?  

Eerste stap is het terug netjes plaatsen en herorganiseren van de huidige fietsenplaats. Zowel 
leerkrachten als medewerkers Stekelbees moeten de fietsjes beter opruimen op het einde van 
hun shift. De beurtrol die onder andere de kleuters van juf Ann al uitvoeren wordt uitgebreid 
naar de andere klassen. Eens dat gedaan is, zet juf Annelies haar klas aan het rekenen en 
onderzoeken. Als dat klaar is en er een plan ligt, buigt de ouderraad zich er opnieuw over en 
kan er bekeken worden wat er aangekocht gaat worden. 

§ Bevalling Imane: Nadia en Karen zorgen voor een cadeautje. 
§ Afvalkalenders bussen: (200 bussen per persoon per uur) we hebben een werkpakket van de 

stad Mechelen verkregen, waarbij we zo’n 10 cent per kalender kunnen verdienen. Jos maakt 
lijst. Kalendes kunnen opgehaald en/of overschot terugbezorgd worden bij Jos thuis 
(Borchtstraat 30 bus 302). 

§ Spandoek Welzijnszorg: wordt gezocht en opgehangen in de adventsperiode door Dirk.  
§ Spandoek ‘propere buurt’: David heeft een exemplaar, dit kan opgehangen worden tegen de 

grijze gevel met 2 houten stokken. Wie?  
§ Nieuws uit Vitamine B4 voor Nekkerspoel: tweede trimester zou voor 1 tot 3LS een activiteit 

georganiseerd worden. Ook zal er yoga voor kleuters aangeboden worden. Kleuterbewegen 
op woensdag blijft. 17/12/2019 is het voetbal voor de papa’s, iedereen welkom. 

 
  

Volgende vergadering: donderdag 14/01/2021 om 19:00 (!) 
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Verslag ouderraad 20191204 nr 4 
 
GEMAAKTE AFSPRAAK VERANT-

WOORDELIJKE 
DEADLINE EXTRA INFO 

Oog voor lekkers uitpluizen hoe 
praktisch uitvoeren 

Karen, Bert, Lien 06/01/2020  

Informatiemoment Chaldeeuwse 
gemeenschap 

Dirk communicatie in 
Pieterpraat 

06/01/2020  

Communicatie in PieterPraat van 
aankopen ouderraad (bomen, 
sportmateriaal, smartboard) 

Dirk communicatie in 
Pieterpraat 

06/01/2020  

Kerstmarkt  Carmen (en Kristin)  Nog enkele ouders nodig 
tussen 17:00 en 22:00 

Vives bevraging herstelgericht 
werken 

Lien, en Karen op 
17/12/2019 
Katrijn en Hanne op 
18/12/2019 

  

Afvalkalenders bussen in centrum 
Mechelen 

Jos en een heel 
groepje 

Voor 
01/01/2020 

Jos informeert ons over de 
datum 

Soep op vrijdag 20/12   Extra helpers nodig voor 
uitdelen middag 11:45 tot 
13:00 

 
Data 

§ Dinsdag 10/12/2019, moedergroep 
§ Zaterdag 14/12/2019, alternatieve kerstmarkt 
§ Dinsdag 17/12/2019, voetbal voor papa’s 
§ Vrijdag 20/12/2020, soep maken 
§ Maandag 06/01/2020, start ‘Oog voor lekkers’ 
§ Dinsdag 14/01/2020, presentatie Cani Nas omtrent Chaldeeuwse Gemeenschap 

 
Bijlagen 

1. Geen 
 


