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1. Echo’s uit de school 
 
§ Budget voor Digisprong (laptops etc. voor leerlingen van 5 en 6), toestellen zijn nog niet 

aangekocht. Eventueel samen werken met “Deelbaar Mechelen”. 
Marc en Philip willen mee nadenken over de aanpak. 

§ Secretariaat zal niet altijd beschikbaar zijn (Annemie werkt vanaf eind september halftijds). 
§ Fluovestjes zijn te groot voor de jongste kleuters en er zijn niet genoeg. Mogelijk om nieuwe 

vesten te bestellen met een rits? 
Eventueel kunnen we een sponsor zoeken of een daal van de winst van wafelverkoop 
investeren? 
De school gaat eerst de aanwezige aantallen inventariseren -> meester Dittger volgt dit op.  

 
 
2. Echo’s uit de oudergroep 
 
§ Klasouders 

o twee ontmoetingsmomenten tot nu 
o juffen/meesters zonder klasouder gaan aangesproken worden 
o wie is wie op school voor de klasouders om te kunnen doorverwijzen  
o Questi berichten ook in de Whatsapp groepen delen 

§ Moedergroep 
o nu op woensdag 
o 17 aanwezigen 
o reclame was mondeling en minder via questi 

Aanwezig Ouderraad Isabelle Neyskens, Jule Verelst, Nadia Azerkan, Carmen Hesters, 
Evelien Cautaert, Marc Goderis, Christoph Johans, Jos Marien, 
Jasper Truyens, Marc Neuckens, Evelien Leemans, Geert Joris 

School Kristin Van de Keerckhove, Lindsay Van Rompaey, Annabella 
Kucin, Dirk Letens 

Verontschuldigd Ouderraad Hanne Van den Bosch 

School / 

Verslag  Jule Verelst 

De vergadering samengevat: 
Vanuit de school wordt informatie gegeven over de organisatie (het uitstel) van de Digisprong, de 
verminderde permanentie van het secreatiaat en de vraag naar fluovestjes voor de kleuters.  
Feedback vanuit de klasouders (twee ontmoetingsmomenten gehad) en de moedergroep 
(succesvolle opstart).  
Verdere uitwerking van de activiteiten (o.a. wafelverkoop) en opmaak top 3 activiteiten in de 
schoolplanning: 1/ ontbijt voor iedereen 2/ soep op de stoep 3/ ontbijtpakketten.  
Nieuws uit werkgroep groen: zaterdag 30/10/2021 wordt een eerste werkdag ingepland om de 
speelplaats te ontharden/te vergroenen.  
Themabespreking: we gaan dieper in op het thema ‘kansarmoede’.  
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3. Voorbereiding activiteiten  
 

§ Oog voor lekkers- nieuwe trekker nodig! 
 

§ Wafelverkoop, wanneer? 
o Sylvie gaat overnemen 
o briefjes gaan maandag verstuurd worden 
o enkel het gamma van wafeltjes.be, alles aan 6€ 
o online bestellen en betalen mogelijk, maar papier en cash ook 
o afhaling 15 november 2021 van 15:30 tot 18:00 (op 12 november sorteren in de oude 

turnzaal) 
 

§ Werken in de natuur  
o leerlingen moeten nog één keer gaan werken (juf Annemie) 
o nieuw werkpakket moet vóór 1 december ingediend worden 

 
§ Sint (bestellen vóór 15 november 2021) -> bestelling doorgeven aan Annemie en helpers nodig 

voor het uitdelen (Jasper, Isabelle) 
 

§ Schooljaarplanning 
o top drie activiteiten die wij dit schooljaar terug willen doen 

1. ontbijt voor iedereen voor 1€ (VCOV) 
2. soep op de stoep (december) 
3. ontbijtpakketten (Asterix en Obelix) 

o brainstorm over nieuwe activiteiten (Quiz, fietstocht etc.) 
 
 
4. Nieuws uit de werkgroepen 
  
§ Werkgroep Groen  

Zaterdag 30 oktober 2021 samenkomst (met mensen van Rivierenland) voor het ontharden van 
de speelplaats (rond de palen en de vijver) -> financiering door de ouderraad? 

 
 
5. Themabespreking: kansenbevordering en diversiteit 
 
Samen bekijken we een reportage over kansarmoede van Canvas (“Arm Vlaanderen”).  
 
Toelichting door juf Kristin, Nadia en Jos omtrent het buddy systeem, GEKKO, hun rol op school 
en de verschillende activiteiten tijdens de week van de armoede (voorlezen voor de kinderen op 
school: Een dag met Robby, Robby en zijn vrienden; film over de lege brooddoos). 
 
Brainstorming in groepen 
§ hoe maak je het thema aanspreekbaar in de klassen en onder de ouders? 
§ hoe ondersteuning bieden vanuit de ouderwerking 
§ hoe benaderen van anderstalige ouders (met migratieachtergrond of geen NL) 
  

Volgende vergadering: donderdag 14/10/2021 om 20:00 
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GEMAAKTE AFSPRAAK VERANT-

WOORDELIJKE 
DEADLINE UITGE-

VOERD 
EXTRA INFO 

Fluovestjes voor kleuters Dittger    

Doorgeven bestelling Sint Jasper, Isabelle 15/11/2021 ja  

 
Data 

§ Vrijdag 12/11/2021, uitsorteren dozen wafelverkoop 
§ Maandag 15/11/2021 van 15:00 tot 17:30, afhalen dozen wafelverkoop 
§ Zaterdag 30/10/2021 vanaf 09:00, ontharden speelplaats fase 1 

 
Bijlagen 

§ Geen 
 


