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Aanwezig

Verontschuldigd

Ouderraad Hanne Vandenbosch, Karen Breugelmans, Jos Mariën, Marc
Goderis, Marc Neuckens, Sylvie Benmiridja, Caroline
Caluwaerts, Carmen Hesters, Christophe Johanns, Evelien
Cautaert, Jasper Truyens, Isabelle Neyskens, Geert Joris, David
Nassen, Nadia Azerkan, Jule Verelst, Eline Van Dort, Judith
Fischer
School

Nele Pauwels, Dirk Letens

Ferm

/

Ouderraad Sylvie Neuts, Pascal Depaepe, Maryem El Ouali, Rein Heuts,
Annelies Mommen, Pieter Deleu
School

/

Ferm

/

Verslag

Carmen Hesters

De vergadering samengevat:
We onderzoeken hoe we via Cokido noodopvang kunnen oprichten en hoe we een eigen
buddywerking bij sluiting van klassen kunnen organiseren.
De samenwerking met Ferm loopt nog niet optimaal, er zijn bezorgdheden. Voorstel om een soort
‘Ferm ouderraad’ op te richten.
De school neemt verschillende initiatieven rond lezen en wil daar de ouders bij betrekken.
Er wordt gekozen voor een co-voorzittersgroep van 5 personen.
De inhoud van de werkgroepen wordt kort toegelicht, ouders mogen uiteraard aansluiten.
We plannen de werkdag in de natuur en de wafelverkoop.
Er wordt een werkgroep opgericht voor klasouders.
Variapunten: bedanking Mario, we verlengen ons lidmaatschap bij VCOV, we heractiveren het
mailadres van de ouderraad, er is een voorstel voor een opruimactie in het park en we bekijken
het ronddelen van afvalkalenders.

1.

Kennismakingsrondje

Mix van bekende en nieuwe gezichten.

2. Nieuws uit de school

2.1.
§
§
§

Covid
Het overzicht maken – zoals afgesproken in de oudervergadering van 22/09 – is nog niet gelukt.
Dirk volgt op.
Ook tijdens het oudermoment deze ochtend aan bod gekomen: ‘Wat zijn nu juist de afspraken?
Wat als de school moet sluiten? Wat met afstandsonderwijs?’
Idee van buddywerking per klas: creëert makkelijker engagement (?).
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§
§
§

2.2.
§
§
§
§

2.3.

Idee van Cokido-opvang wordt besproken = organisatie die opvang door en voor ouders regelt
(vnl. administratie en verzekering). Dit idee wordt verder uitgewerkt in kleine werkgroep, Hanne
doet opzoekwerk.
In enkele klassen hangen CO2-meters: frappante resultaten, eens het raam dicht gaat, gaat het
snel de hoogte in. Nu kunnen ramen nog open gezet worden voor verluchting maar het wordt
wel wat fris. Ouders met technische ideeën of kennis mogen zich melden bij Dirk!
Wanneer we overgaan naar code oranje zal dat weinig impact hebben op de school want
leerlingen eten al in de klas, er zijn aparte ingangen; misschien enkel nog aparte speeltijden
spelen; wél impact op oudercontact.

Samenwerking Ferm
Reeds lange samenwerking met up&downs, soms moeilijke communicatie... Hoe gaan we dat
in de toekomst aanpakken? Belangrijk dat het win-win is…
Recent incidenten tijdens de middagpauze als gevolg van de keuze om groepen kleuter & lager
te mengen. Zal geëvalueerd worden, ook door schoolteam.
Vraag aan ouders om klachten rechtstreeks aan Ferm te richten als ze iets merken.
Vraag om een vorm van ouderraad van Ferm te organiseren (?).

Lezen

De school koos dit schooljaar voor lezen als centraal thema op basis van eigen gegevens en externe
berichten. Er is een werkgroep opgestart met leraren en de pedagogische studiedag werd verzorgd
door mevr. Daniëls over het belang van leesmotivatie, voorlezen en samenlezen. Door corona
hebben sommige leerlingen tot 6 maanden leesachterstand, maar dat kan je inhalen door veel
(voorspellend) te lezen, liefst aan de hand van verschillende vormen van literatuur. Naar aanleiding
hiervan vraagt de school bijkomend budget voor boeken (cfr. uitbouw bib voor lagere school).
Andere acties in de pijplijn: 15min lezen per dag, zoeken naar (meer) betrekken van leesmama’s,
boekenfonds oprichten voor tweedehandsboeken, …
Er zijn al veel ideeën, te onderzoeken hoe ouders hierin (corona-proof) kunnen ondersteunen.

3. Ouderwerking
Na de oproep van Dirk hebben 5 ouders zich gemeld (Carmen, Christophe, Evelien, Jule en Nadia).
Het voorstel wordt gedaan om taken en rollen tussen deze mensen te verdelen zodat het haalbaar
is voor iedereen. Uit een eerste kennismaking blijken de profielen complementair en veel goesting.
De praktische afspraken moeten nog vorm krijgen. Alle co-voorzitters kunnen aangesproken
worden, maar dat neemt niet weg dat alle leden van de ouderraad antenne zijn voor wat in de school
leeft. Het is geenszins de bedoeling om hiermee een substructuur in het leven te roepen.
Anderzijds zullen door corona verschillende 'traditionele' activiteiten niet kunnen doorgaan. We
willen die ruimte gebruiken om nog eens na te denken waar de ouderraad precies voor wil gaan.
Hoe kunnen waarden als diversiteit, kansenbevordering, inclusief in Nekkerspoel en duurzaamheid
nog meer ingebed worden in de werking van de ouderraad?
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4. Voorstelling werkgroepen
We doen een rondje over de verschillende werkgroepen op school.

4.1.

Groene Juffen 2.0

Hanne is trekker.
§ We zoeken naar activiteiten die toch nog kunnen. Ideeën die voorliggen zijn: klusjesdag op
school (goten uitkuisen, zandbak vullen, buitenkeukentje repareren), repair-cafe of groene dag
§ We kunnen een nieuwe subsidieaanvraag indienen bij Natuur en Bos ifv vergroening van de
speelplaats (eerder werd hiermee al de klimboom op de speelplaats aangekocht).
§ Belangrijk om goed af te stemmen met de werkgroep van de juffen.

4.2.

Kansenbevordering & diversiteit

Karen is trekker, maar doet haar laatste jaar! We moeten op zoek naar een nieuwe trekker.
§ Beheer van het GEKKO-solidariteitsfonds (= financiële tegemoetkoming voor gezinnen op
school zodat iedereen mee kan doen).
§ Vrijwilligerswerking
§ Project met welzijnszorg ifv kleuterbib
§ Normaal gezien ook 1x/maand soep maken & Oog voor Lekkers (= wekelijks fruit, ingeschreven
voor periode april 2021) maar deze gaan nu niet door omwille van corona.
§ Samenkomst 4 keer per jaar op donderdag van 14-16u
§ Idee van donatie van Mechelenbons. School wil hiermee nieuwe boeken aankopen.

4.3.

Veilige schoolomgeving

Marc G is trekker.
§ De huidige proefopstelling (schoolstraat kant parking) loopt nog tot 18/12/2020. Dan komt er
een evaluatie.
§ Marc heeft nog gesprek gehad met stad Mechelen over het tweede proefproject (schoolstraat
in Paardenkerkhofstraat). Komt ook aan bod op crisisoverleg onderwijs (i.f.v. coronamaartegel?), terugkoppeling gebeurt aan de school.

4.4.

Vitamine B4 voor Nekkerspoel

David is trekker.
§ Zorgen voor naschools sportaanbod
§ Verbindingen leggen met het aanbod voor de buurt
§ Momenteel ligt het aanbod voor kinderen even stil, voor volwassenen is er wel nieuw aanbod
(rope-skipping)
§ Hulp gevraagd: zaal checken als er nieuwe organisatie komt, organisatie verhuur naschools
aanbod

St-Pieter
Grote Nieuwedijkstraat 58
2800 Mechelen

015 55 76 27
info@st-pietersschool.be
www.st-pietersschool.be

Schooljaar 2020-2021
Woensdag 13 oktober 2020
5. Planning van de activiteiten
Oproep: werken in de natuur op 17/10/2020, iedereen welkom!
Wafelverkoop: momenteel voor recordbedrag verkocht, 136 kinderen hebben een bestelling
geplaatst! De meerderheid heeft online besteld en betaald. Er wordt gezocht naar een manier om
de wafels corona-proof te verdelen. Wafels worden woensdag 28/10/2020 geleverd, helpende
handen gezocht om de bestellingen in de klassen te zetten (vanaf 18:00). Grote bestellingen worden
in de inkomhal/oude turnzaal klaar gezet voor afhaling.
We nemen mee om volgend jaar in het aanbod aandacht te hebben voor de groene waarden van
de school (bv. Fairtrade choco of bio-wijn).

6. Klasouders
Helpende handen gezocht voor een nieuwe werkgroep rond klasouders. Idee voor
verbindingsfiguur tussen klasleerkracht/school en ouders. Weten wij voldoende wat ouders
belangrijk vinden? Kan mogelijk ook een rol zijn voor de klasouder.
Geïnteresseerden zijn reeds: Carmen, David, Evelien. Dirk stuurt uitnodiging nog eens uit.

7. Planning van de activiteiten
§
§
§
§

§
§
§

Mario heeft de school verlaten. Kunnen we vanuit ouderraad iets voor hem doen gezien zijn
lange deelname aan de ouderraad? Dirk organiseert iets vanuit de school.
We verlengen ons lidmaatschap van VCOV (t.w.v. 90 euro). Hiermee deed ouderraad in het
verleden ‘Ontbijt voor iedereen’. Ze bieden ook veel materiaal en infomomenten aan. Marc N
doet als penningmeester van de ouderraad het nodige.
Accountgegevens voor mailbox ouderraad worden opnieuw opgezocht en doorgegeven door
Caroline. Iedereen mag de ouderraad contacteren via ouderraad@st-pietersschool.be.
Het Kalverenpark lag er laatst erg vuil bij. Christophe kwam al eens vuil rapen, maar deed ook
een voorstel aan Stad Mechelen om in ruil voor een bedrag voor de school het park zelf proper
te houden met de ouderraad. Geert geeft aan dat de buurtwerking dit in het verleden ook al
eens deed (2 à 3 acties per jaar).
De winst van de winterBBQ van 2020 bedraagt zo’n 2.000 euro en is daarmee gelijk aan die
van 2019.
Kunnen we ook dit jaar afvalkalenders bussen in ruil voor een som geld voor de school? Geert
hoort na.
Carmen doet voorstel voor vergaderdata ouderraad 2020-2021.

Volgende vergadering: nog niet bepaald
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GEMAAKTE AFSPRAAK

VERANTWOORDELIJKE

Samenvattende nota COVID-19

Dirk

Informatie doorgeven Cokido

Hanne

DEADLINE

UITGEVOERD

eventueel ook via website
ja

Uitnodiging werkgroep klasouders Dirk
Bedanking Mario vanuit de school

Dirk

Verlenging lidmaatschap VCOV

Marc N

Accountgegevens mailadres
school

Caroline

Navragen afvalkalenders

Geert

Voorstel data ouderraad

Carmen

Data
§

Woensdag 28/10/2020, levering wafels

Bijlagen
§

Geen
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