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De vergadering samengevat:
Het voorzittersteam stelt hun aanpak voor: taken worden verdeeld, er wordt stevig ingezet op
communicatie met als doel de schoolwaarden te ondersteunen.
Nieuws uit Ferm Kinderopvang: we maken kennis met de verantwoordelijke, Naomi.
Nieuws uit de school: de eerstvolgende studiedag gaat over poëzie, de school neemt deel aan
School in Zicht (met o.a. 360°-filmpje), de voorrang voor doelgroepen wordt bepaald op basis van
20% toeval en 80% afstand, in de advent wordt een ‘doosje kerst’ georganiseerd (shoe-box-actie).
We evalueren activiteiten: de wafelverkoop bracht een recordopbrengst op, het werken in de natuur
(met kinderen) was een succes.
We maken praktische afspraken over het Sintgebeuren.
We krijgen feedback uit de werkgroepen:
> klasouders: het concept zou van start gaan in januari 2021
> kansenbevordering: succes van de Mechelbons, aanstelling coördinator project, bezorgdheid van
ouders rond leren zwemmen en fietsen
> Vitamine B4: op een laag pitje omwille van COVID
> schoolraad: wordt opnieuw samengesteld tegen 01/04/2021
> vergroening en duurzaamheid: verkennend gesprek met de stad over park Van Dyck
We bekijken tot slot hoe we de ouderwerking/ouderactiviteiten coronaproof kunnen organiseren:
we zetten in op het creëren van kansen voor kinderen en ouders, willen elkaar ontmoeten en denken
ook aan de financieën.

1. Voorstelling van het voorzittersteam: de PowerRangers-aanpak
Het voorzittersteam maakte een oplijsting van de taken (zie bijlage) en verdeelde ze al naargelang
de talenten in het team. We willen meer inzetten op communicatie via verschillende kanalen en op
een nieuw format voor de oudervergaderingen om nog meer ouders te betrekken al naargelang het
thema van de dag.
In alles wat we doen dragen we de waarden van de school hoog in het vaandel: kansenbevordering
en diversiteit, inclusief werken in Nekkerspoel, duurzaam en groen.
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2. Echo’s uit de school en kinderopvang

2.1.

Ferm Kinderopvang

Welkom Naomi! De laatste maanden waren er heel wat personeelswijzigingen maar stilaan wordt
er opgebouwd naar een stevig team waardoor ook meer en beter zal kunnen samengewerkt worden
met de school. Een uitnodiging die de ouderraad graag aangaat. In aanloop van een werkgroep
Ferm binnen de ouderraad, kunnen ouders steeds terecht op het oudermoment (elke maandag
tussen 8:00-10:00 op school). Iedereen welkom!

2.2.
§
§

§
§

§

School
De pedagogische studiedag van 30/11 staat in het teken van poëzie. De kleuters en eerste
graad lagere school hebben een eigen programma, “Spring in mijn vleugeltjes”. De tweede en
derde graad lagere school gaan aan de slag met “Schrijf eens …regenbogen”.
De school doet opnieuw mee met School in Zicht. Dat begint met een info-avond op 19/01.
We zoeken enkele ouders om deel te nemen en informatie uit eerste hand te kunnen geven aan
geïnteresseerden. Omdat schoolbezoeken overdag niet mogelijk zijn, zullen er twee
bezoekavonden zijn op 8/02 en 11/02. Er is een 360° filmpje over de school in de maak hiervoor.
Ook op deze avonden graag enkele ouders aanwezig! Ten slotte is er op 25/02 een
terugkomavond. Dit is zonder directie, maar echt voor en door ouders, dus wie zin heeft, is
welkom!
We zien voor elk van deze avonden graag de diversiteit van de school weerspiegeld.
Kandidaten melden zich voor één of meerdere momenten bij Dirk.
Voor de inschrijvingen van 2021-2022 wordt opnieuw gewerkt met een aanmeldsysteem. Net
als vorig jaar wil de school maximaal inzetten op buurtschool zijn. Daardoor worden 80% van
de vrije plaatsen verdeeld op basis van afstand en 20% op basis van toeval.
De themagroep Advent zal in december elke week een oproep lanceren voor de Shoeboxactie. Bedoeling is dat elke klas 10 schoendozen vult met niet-bederfbare etenswaren en
spullen om als kerstcadeau te geven aan kansarme gezinnen. Een aantal schoendozen houden
we voor gezinnen van onze school en worden verdeeld via de werkgroep Kansenbevordering,
de overige dozen gaan naar het afgeefpunt van Stad Mechelen (Maurits Sabbestraat).
Daarnaast wil de werkgroep graag met de school meewerken aan de Mechelse oproep om
lichtjes aan het raam te hangen. De school zal lichtslingers en decoratie aankopen. Zijn er
ouders die willen helpen? (nb. de klusjesman zal ze uiteindelijk ophangen)

3. Terugkoppeling voorbije activiteiten

3.1.
§
§

Wafelverkoop
De nieuwe aanpak met online bestelformulier, digitale overschrijving en afhaalmomenten heeft
gewerkt. Er werd een recordverkoop gerealiseerd met maar liefst meer dan 5.000 euro winst.
We willen die aanpak volgend jaar voortzetten. Eventueel het afhaalmoment koppelen aan het
oudercontact, of – indien geen hinder meer door corona – telkens onmiddellijk na het einde van
de schooldag. Wanneer we het aanbod willen wijzigen (bv. meer duurzame artikelen) dan
beginnen we daar liefst in mei 2021 al over na te denken.
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§

3.2.
§
§
§

Idee om in het voorjaar een tweede verkoop te organiseren, met focus op duurzaamheid. Bv.
koffie.

Werken in de natuur
De ouderraad en school zijn ingeschreven voor 2 pakketten per schooljaar (1 voor ouders en 1
voor de oudste klassen). Goed voor 248 EUR per pakket.
Op 17/10/2020 ging een grote groep enthousiastelingen Coronaproof werken in de natuur.
Voor het eerst waren er ook heel wat kinderen bij. Dat kan volgend jaar meer in de verf gezet
worden en dan kinderanimatie voorzien.
Omdat deze dag een inhaaldag was van vorig schooljaar, dient er nog een 2de dag ingepland
te worden in het voorjaar. Voorzittersteam doet een voorstel.

4. Voorbereiding activiteit Sint
Om dit jaar alles coronaproof te laten verlaten stelt de werkgroep Sint van de school om de
bestelling als zodanig in de leraarskamer te zetten zodat elke leerkracht afneemt voor de eigen klas.
De ouderraad koopt mandarijntjes, speculaas en chocola aan per leerling en een zak snoepjes en
nic-nacjes per klas. Dirk geeft de juiste aantallen door, alsook de attentie voor de leerkrachten.
De Sint komt op vrijdag 4/12/2020 op school, de bestelling moet 3/12/2020 op school zijn.

5. Meldingen uit de werkgroepen

5.1.

Werkgroep klasouders

Het idee werd verder geconcretiseerd (zie bijlage 2). Bedoeling is om tegen de kerstvakantie
klasouders te rekruteren zodat we in januari 2021 van start kunnen gaan.

5.2.
§
§

§
§
§

Werkgroep kansenbevordering & diversiteit
Er wordt gezorgd dat sinterklaas ook in kansarme gezinnen kan langskomen.
De school werd geselecteerd met het project “Allemaal GEKKO”. Hierdoor kan er twee jaar
lang een vrijgestelde leerkracht zich 1/5e inzetten voor het aansturen van vrijwilligers rond
bestrijden van kansarmoede. De vacature voor deze job werd al verspreid in het Vlaams
Netwerk waar Armen het woord nemen en in de whatsapp groep van de ouderraad. Oproep
aan iedereen om deze verder te verspreiden!
De school mocht heel wat Mechelenbons ontvangen. Hiermee zullen nieuwe boeken
aangekocht worden voor de opstart van de lagere school bib. De kleuterbib kreeg opnieuw
steun van Welzijnszorg. Hierover verschijnt een interview in Kerk en Leven.
Er is veel aandacht en bezorgdheid rond zwemmen en fietsen. Meester Dittger organiseert later
dit schooljaar nog een fietsweek en er worden verschillende pistes onderzocht om kinderen te
leren zwemmen.
De school mag opnieuw de IVAREM-kalenders bussen in de maand december. Goed voor zo’n
350 euro. Geert heeft brochures geregeld en Jos neemt verdere organisatie op. Hoe meer
handen, hoe lichter het werk!
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5.3.

Werkgroep Vitamine B4

Tot en met 13/12/2020 zijn de sporthallen van de stad dicht, Vitamine B4 volgt die richtlijn en
organiseert ook op school geen naschools sportaanbod.

5.4.

Schoolraad

Op 1/04/2021 wordt de schoolraad opnieuw samengesteld. Ook ouders hebben hier een plaats,
graag tijdig beginnen nadenken!

5.5.
§
§
§

Werkgroep vergroening en duurzaamheid
De eerste bijeenkomst zit er op, voortaan ook in het gezelschap van de 2 groene juffen uit de
school.
Er werd bekeken hoe de speelplaats groener kan gemaakt worden, rekening houdend met
verschillende meningen (niet alle ouders houden van vuile kleren na de schooldag). Mira (van
Ferm) heeft ook ervaring en wil misschien wel meedenken en –werken.
Er was een verkennend gesprek met de stadsdiensten over de aanleg van het nieuwe buurtpark
in het binnengebied tussen Paardenkerkhofstraat en Nekkerspoelstraat. De suggestie werd
gegeven om het park ook als uitwijkmogelijkheid voor de school te zien (bv. voorzien van een
buitenklas). De stad wil het park liefst zo natuurlijk mogelijk houden (mag geen overlast geven),
maar moet eerst nog de juridisch-technische kant van de erfenis in orde brengen.

6. THEMA - Ouderactiviteiten in tijden van Corona
Corona lijkt de ouderwerking op een laag pitje te zetten. Hoe kunnen we corona-proof toch blijven
inzetten op de vier doelen van de ouderactiviteiten? We zochten alternatieven in kleine groepen en
kwamen tot volgende suggesties.

Doel: kansen voor kinderen creëren
§
§
§
§

Online leesouders organiseren voor meerdere klassen (nu enkel leesouders in L2 en L5)
Maandelijkse soep, gegeten in de klasbubbel (eventueel i.s.m. klasouders)
Kriebelteam gaat digitaal. Er zijn nog steeds luizen op school, idee om hierover een filmpje voor
het digitaal forum.
Bubbelsport: proeven van verschillende sporten in de eigen bubbel in de turnzaal. (Wordt
sowieso uitgewerkt door David en meester Dittger.)

Doel: kansen voor ouders creëren
§
§
§

Digitaal koffiemoment
1-op-1 koffiedates in het park (met afstand) OF – van zodra weer toegelaten – tafeltjes van 4 in
het park
In kleine groepjes iets buiten doen (in de natuur of speeltuin) om isolatie te doorbreken, te
informeren, …
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Doel: ontmoeten
§
§
§

Repair café in buitenlucht
Georganiseerde wandeling "bolleke-pijl"
Babbelavond / open bar (als alternatief voor de fuif)

Doel: geld opbrengen
§
§
§

Take-away organiseren (bv. lasagna) naar analogie met Masterchef-project van School zonder
Racisme (= voor en door ouders gemaakt).
Verkoop van duurzame koffie en/of paaseieren
Betalende wandel-speel-zoektocht, bv. met spelbox van de man in Caputsteenstraat.

Er is nog geen beslissing genomen over wat wel/niet te doen. Het is wel duidelijk dat we liefst
focussen op ontmoeten en verbinden. Een eventuele tweede actie om geld in te zamelen voor de
school plannen we voldoende gespreid in de tijd zodat we ouders niet overbevragen.
Iedereen wordt gevraagd om de opgesomde alternatieven te rangschikken via www.menti.com,
inloggen met de code 96 39 46 2.
De volgende ouderraad gaan we hiermee verder.

Volgende vergadering: maandag 14 december 2020 om 20:00
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GEMAAKTE AFSPRAAK

VERANTWOORDELIJKE

Vertegenwoordiging school op
openschooldagen

Ouders

Hulp ophangen lichtjes school

Ouders

Doorgeven aantallen Sint

Dirk

Planning nieuwe werkdag in de
natuur

Voorzitters

Organisatie verdeling IVAREMkalenders

Jos

Voorstel bubbelsport

Dittger en
David

Opgesomde alternatieven via
www.menti.com

Leden
ouderraad

DEADLINE

Asap

Donderdag 04/12/2020, voorbereiding Sinterklaas

Bijlagen
§
§

202012 takenlijst voorzittersteam
202012 concept klasouders
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Oproep via Helpende
Handen

Data
§

UITGEVOERD

code 96 39 46 2

