
  Schooljaar 2021-2022!
Dinsdag 23 november 2021 

St-Pieter        015 55 76 27 
Grote Nieuwedijkstraat 58   info@st-pietersschool.be 
2800 Mechelen      www.st-pietersschool.be   

 Verslag ouderraad nr. 3 

 

 

 

 
 
 
 
De vergadering bestaat uit twee delen: 

1. De eigenlijke vergadering van de ouderraad. 
2. Open discussie: lezen 

 
In het verslag werden enkele vragen aan de school opgenomen. Deze werden onderaan het verslag 
als bijlage (gedeeltelijk) beantwoord.  
 
1. Echo's uit de school (30') (juf Natalie) 
 
• Fluohesjes: vragen voor de school:  

§ Zijn er al nieuwe hesjes voor de kleuters besteld? Of worden ze nog besteld? 
§ Verwacht de school dat de ouderraad financieel bijdraagt? 
§ Is sponsoring nodig/een optie? 

 
• Kriebelteam: vraag voor de ouders (via whatsapp HH): 3 vrijwilligers gevraagd 

§ Net voor en/of na vakanties overdag in de 19/20 klassen langsgaan 
§ Juf Annemie gaat klaslijsten afdrukken 
§ Standaardbrief is beschikbaar 

 

Aanwezig Ouderraad Nadia Azerkan, Carmen Hesters, Jule Verelst, Eline van Dort, 
Evelien Cautaert, Leen, Isabelle Neyskens, Nora Ouamari, Hanne 
van den Bosch, Marc Goderis, Marc Neuckens, David Nassen, 
Pieter Deleu, Jasper Truyens, Griet Jappens, Evelien Leemans 

School Liesbeth van Looken, Natalie Umans, Mieke van Gool, Maarten 
Govaerts, Edwina Vrebosch 

Verontschuldigd Ouderraad / 

School Dirk Letens 

Verslag  Carmen Hesters 

De vergadering samengevat: 
 
We kwamen deze keer opnieuw digitaal samen komen door de strengere coronamaatregelen.  Er 
waren veel praktische zaken te bespreken, want we vallen niet stil en we blijven enthousiast.  We 
starten het kriebelteam opnieuw op om de luizen in de school onder controle te houden.  We zoeken 
verder iemand die de verhuur van de zaal wil organiseren, zodat mensen uit de buurt kwaliteitsvol 
gebruik kunnen maken van de school.  
We bespraken ook enkele vragen die via de klasouders gesignaleerd waren: o.a. onduidelijkheid rond 
de organisatie van de huiswerkklas en een bezorgdheid rond de brieven voor de Sint met focus op 
duur speelgoed, terwijl we ook met wat minder tevreden kunnen zijn. 
Ook de lopende activiteiten kwamen aan bod: de wafelverkoop was een groot succes.  Bedankt aan 
iedereen!  De moedergroep mag nog doorgaan, het fruit op donderdag ook, maar soep maken moeten 
we door Corona opnieuw uitstellen helaas.  We planden alvast 2 nieuwe activiteiten voor de lente: een 
carnavalzoektocht en een multicultureel ontbijt.  Ook de comedy night staat opnieuw op de planning.  
De werkgroep “vergroening van de speelplaats” heeft het nieuwe plan voorgesteld.  Begin volgend 
jaar organiseren we infomomenten voor alle ouders.  De werkgroep “lezen” heeft een inspirerende 
uitleg gegeven over de acties en plannen om lezen plezierig te maken voor alle kinderen.  We doen als 
school al heel veel en we zijn een voorbeeld voor veel andere scholen.  
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• Werkgroep verhuur van de zalen in samenwerking met Dirk:  
§ Vraag voor de ouders (via Facebook) trekker + 2-3 vrijwilligers  

o Reglement & overeenkomst maken 
o Overzichtsfiches (foto, inventaris) aanmaken 
o Organisatie van poets voor en na (evt. door huurders) 
o Planning & administratie 
o verkeers/parkeer(overlast) buurtparking-oprit bewaken met huurders  
o Check ter plaatse (ook in weekend) 

§ Vragen voor de school: 
o Best gescheiden organisatie van de sportactiviteiten/sportclubs (David 

Nassen – Vitamine B4) – evt. bekijken wat er wel gedeeld kan worden van 
werkwijze of best practices 

o Als je dat echt goed wil doen, vanuit het bredeschoolprincipe, zou de trekker 
vergoed moeten kunnen worden. Zijn er subsidies om iemand aan te nemen 
die dit deeltijds kan doen? Of vrijwilligers te betalen? Of betaalt de ouderraad 
dat? 

o Mogelijke bronnen: KOMO? Stad Mechelen zaalverhuur hulp vragen? In 
Antwerpen is er een sociaal economieproject ‘sleuteldragers’ 
 

• Activiteit Comedy night – vrijdag 03/06/21 in de stadsschouwburg (in samenwerking met de 
scouts Heilig Kruis) - zaal, programma en drank is al geregeld.  
> Vraag voor de ouders (via whatsapp HH): 2-3 vrijwilligers 

§ kaartverkoop mee opvolgen 
§ plaatsen verdelen 
§ sponsors zoeken in de buurt 

 
• Werkgroep Zingeving en dialoog (werken rond de feestdagen, tijd nemen voor de 

geloofmomenten) gaat opnieuw adventdozen (doosje Kerst) verzamelen, wegens groot succes 
vorig jaar (vanaf na Sint tot 11/12/21).  
> Vraag voor de ouders (via whatsapp HH):  

§ 14 december  2021 van 11:00-12:00 dozen weg brengen 
 

• Zorgteam (juf Jill of juf Kristin): snoezelzakjes maken 
> Vraag voor de ouders (via FB, HH en moedergroep): samen op school zakjes naaien met 
zand/rijst etc, stofjes zijn er al (kan VM-NM-AV) 

 
• Coronamaatregelen op de school (via KOMO) 

§ Schoolteam: Leraarskamer met max 6 personen per tafel. Enkel contact met 
parallelklassen maar geen andere collega’s. Vergaderingen online 

§ Passage van externen vermijden waar mogelijk.  Geen samenkomsten van grote 
groepen (ouderraad, klasouders) 

§ Moedergroep kan wel nog doorgaan 
§ Soep maken on hold – fruit wordt ook terug moeilijker te organiseren 

> Vraag voor de school: als we bvb de parochiezaal gebruiken (tip Marc Goderis),of 
buiten onder het afdak, of tafels in het park om de voorbereidingen te doen, zouden we 
het dan nog wel kunnen organiseren? Met wat hulp van leerkrachten voor de verdeling? 
Of geeft dat te veel overlast? 

o Soep = optie voor Jos 
o Fruit = optie voor Judith en Nadia 
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2. Echo’s uit de oudergroep via de klasouders 
 

• Kriebelteam nodig bij de kleuters (Heksje Mimi) > de ouders hebben zich nu al zelf 
georganiseerd, maar het kriebelteam is dus dringend op te starten 
 

• Drukte aan de schoolpoort door het verdelen van de stickertjes (fluo-actie) en hoop 
boekentassen > wordt nu al anders georganiseerd (verdeling op verschillende plaatsen, in de 
klassen) 
 

• Kleuters komen thuis met krassen wegens te lange nageltjes van sommige klasgenootjes  
> Vraag voor de school: hoe communiceren naar de betrokken ouders? 

§ meester Maarten gaat het aan het kleuterteam doorgeven om met ouders te 
communiceren dat nagels regelmatig geknipt worden 

 
• Huiswerkklas: 1 uur verplicht? Waarom mogen zij niet gaan spelen als zij klaar zijn?  

Huiswerkklas duurt geen uur, maar sommige kinderen gaan niet naar de naschoolse opvang 
en moeten in de huiswerkklas wachten 

§ Vraag voor de school: 
§ Heeft dat iets te maken met de afspraken met Ferm? 
§ Eventueel nog eens duidelijk communiceren over hoe de huiswerkklas georganiseerd 

wordt? 
 

• Bezorgdheid rond de Sint: de activiteiten rond het maken van Sintbrieven lijken sterk de 
nadruk te leggen op het uitknippen van (duur) speelgoed uit de boekjes.  Dat is mogelijk moeilijk 
en confronterend voor kinderen waar geen speelgoed gebracht wordt.  En verder is het voor 
alle kinderen in tegenstrijd met de activiteiten rond “missie minder”. 

§ Vraag voor de school: is er een alternatieve aanpak nodig? 
§ Antwoord vanuit werkgroep kansenbevordering/solidariteitsfonds (Nadia): we helpen de 

Sint een handje bij alle gezinnen die we begeleiden 
§ Antwoord vanuit de werkgroep groene juffen: we besteden veel aandacht aan 

consuminderen via de Good Planet acties (nu vrijdag 26/11/2021 – Zero Afval) 
 

 
3. Voorbije activiteiten 
 
• Wafelverkoop: 

§ 80% van de bestellingen online, de leerlingen van de lagere school bestellen nog veel 
met briefjes en cash 

§ 1180 dozen verkocht (beter dan vorig jaar) 
§ Winst 3.750,00 EUR (rekening: 11.500,00 EUR): digitaal applaus!! 

• Alternatieve verkoop (meer gezond/duurzaam): begin volgend jaar 
• Soep (geannuleerd voor november, december en januari)  

> vraag school: keuken in de parochiezaal gebruiken? Soepbedeling door de leerkrachten? 
• Oog voor lekkers: enkel met max 3 ouders (omwille van corona)  

> vraag school: keuken in de parochiezaal gebruiken? 
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4. Voorbereiding activiteiten 
 

• Sint: 3/12/21 
> vraag school: wanneer zijn er helpende handen nodig? 
 

• Ontbijt aan 1EUR 
§ We staan op de wachtlijst van VCOV voor sponsoring 
§ Voorstel: laten doorgaan met of zonder sponsoring, gekoppeld aan een nieuw idee van 

vorige ouderraad: multiculturele brunch/eetfestijn/ picknick met divers aanbod vanuit 
alle gezinnen op de school > planning: 24/4/22 

 
• Soep op de stoep (opbrengst voor Welzijnszorg): 8/12/2021 

 
• Werken in het groen: status aanvraag? Te checken bij Christophe 

 
• Winter BBQ 28/1/21: wegens Corona nog onzeker maar voorbereidingen lopen door, we 

wachten de maatregelen af 
 

• Alternatieve verkoop met fairtrade producten: voorjaar 2022 
 

• Verkoop ontbijtpakketten: voorstel om dit jaar niet te doen. We focussen meer op elkaar 
ontmoeten en plezier maken.  We hebben al voldoende activiteiten die geld opbrengen 
(alternatieve verkoop, comedy night, bbq). 
 

• Nieuwe idee: wandeling/speurtocht door de buurt  
§ Inspiratie:  

o tocht van de leerkrachten langs verschillende ouders, 
o via de stad Mechelen (Mechelen binnenste buiten), 
o ouderraad organiseerde in het verleden ook een tocht 
o Vrijwillige gidsen van Natuurpunt voor een tocht? Natuur in wijk Nekkerspoel 
o zoektocht in de parken van Mechelen, wijkhuis, lokalen van chiro  
o concreet voorstel: Carnavaltocht georganiseerd door Evelien en co (ouders 

van de kleutergroep: Lucie, Leen, Veerle, Eline, Isabelle, Jule etc) 
§ Nog topideeën op de lijst: 

o Fluo party voor de kinderen 
o Vlaamse kermis 
o (Gezelschap)spelletjes dag 
o Quiz 
o Zangmoment met liedjes uit verschillende culturen 
o Workshop voorlezen 
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5. Nieuws uit de werkgroepen 
 
5.1. Werkgroep vergroening en duurzaamheid (Hanne – Liesbeth – Edwina - Pieter) 
 
• Vergroening van de school: het plan is voorgesteld en is onthaald als knap project! 
• Sint-Pieter breekt uit (subsidies van de provincie Antwerpen voor vergroening: 70% subsidies 

en 30% eigen bijdragen) 
• Samenwerking met Regionaal landschap (planning en ontwerp) en mos (educatieve 

begroening) 
• Doel: zacht spel, schaduw in de zomermaanden (houten pergola op de speelplaats van de 

lagere school), werken met duurzame materialen (dus geen  vlaggetjes of schaduwdoeken) etc 
• We organiseren infomomenten over dit project voor ouders die nog niet overtuigd zijn (kinderen 

spelen in de aarde etc) 
• Nog aandachtspunten: 

§ Nieuw park (park van dijk) in de nekkerspoel wijk: de school mag het park gebruiken, 
mss doorgang via de parking van Sima (infoavond op 2/12/21 voor buurtbewoners) 

§ Fietsenstallingen: Is er rekening mee gehouden? nieuwe stalling aan de gevel in het 
park, verdwijnt de fietsenstalling op het speelplein?  Tip: een extra nadarhek om fietsen 
wat af te schermen. Dat wordt mee bekeken in het plan. 

 
5.2. Werkgroep lezen (Natalie) 
  
De Sint-Pietersschool doet mee aan het project ‘Mechelen leesstad’.  We moesten daarvoor een 
leesscan uitvoeren.  Uit het intakegesprek met Thomas More blijkt dat we al heel veel doen op 
verschillende vlakken rond lezen in de school.  We zijn een voorbeeld voor andere scholen. 
De werkgroep lezen van de school gaat nu inzetten op het opmaken van een leesbeleidsplan om 
alle acties en ideëen in een gestructureerd plan samen te brengen. 
Juf Natalie legt uit waar op ingezet wordt in de verschillende graden (leesdidactiek).  Enkele ouders 
getuigen van het positieve effect van deze aanpak op hun kinderen. 
Nog wat uitleg over de schoolbib: 

• De kleuterschoolbib blijft helaas nog even gesloten owv de verstrengde coronamaatregelen 
• De lagere school heeft een schoolbib die opengesteld wordt voor de klassen (per leesniveau) 

maar niet na schooltijd.  We willen graag stimuleren dat ouders met hun kinderen naar de 
stadsbibliotheek Predikheren gaan.  Dat wordt positief onthaald in de ouderraad. 

  
Enkele ouders hebben de webinar “voorlezen thuis en op school” van de VCOV gevolgd (17/11/21). 
We delen graag ons verslag en enkele tips met de andere ouders (via mail en via Facebook).  
Verschillende scholen organiseren online voorleesacties tijdens de voorleesweek.   
 

 
 
  

Volgende vergadering: dinsdag 18/01/2022 om 19:30  
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Verslag ouderraad 20211123 nr 3 
 
GEMAAKTE AFSPRAAK VERANT-

WOORDELIJKE 
DEADLINE UITGE-

VOERD 
EXTRA INFO 

Diverse oproepen (Helpende 
Handen, Facebook, moedergroep) 

Carmen 
Jule 
Nadia 

   

 
Data 

§ Vrijdag 26/11/2021, Missie Minder – Zero Afval 
§ Woensdag 08/12/2022 van 12:00 tot 13:00, Soep op de stoep 
§ Dinsdag 14/12/2021 tussen 11:00 en 12:00, oppikken adventsdozen 
§ Zondag 24/04/2022, ontbijt aan één euro – onder voorbehoud 
§ Vrijdag 03/06/2022, Comedy Night 

 
Bijlagen 

§ Reactie vanuit de school – dd 23/11/2021 
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Bijlage 1 – reactie vanuit de school op vragen van de ouderraad dd 26/11/2021 
 
• Fluohesjes: er bleken dan toch voldoende fluohesjes besteld. Deze worden eerstdaags 

verdeeld over de kleuters.  
Voor de jongste kleuters moeten er waarschijnlijk nog worden bijbesteld. Er wordt geen 
bijdrage van de ouderraad gevraagd, noch sponsoring gezocht.  

• Verhuur schoolgebouw: 
§ Gescheiden organisatie sportactiviteiten: vermoedelijk gaat dit vooral over het gebruik 

van sanitair?  
§ Pistes bezoldigde trekker voor verhuur: Dirk bespreekt dit met het bestuur en bekijkt 

welke rol de stad Mechelen kan spelen.  
• Extra activiteiten binnen COVID-maatregelen: 

§ Overheid dringt aan op maximaal digitale contacten. School (directie) maakt 
uitzondering voor moedergroep, als kwetsbare groep (mits nodige 
voorzorgsmaatregelen).  

§ Extra activiteiten zoals soep en fruit brengt mensen onnodig samen (of dat nu op school 
of in de parochiezaal is).  
Soepbedeling zorgt ook voor extra werkdruk personeel, Dirk wilt dit graag vermijden.  
Conclusie: fruit afstemmen op makkelijke verwerking (bananen, druiven, mandarijnen), 
soep voorlopig on hold.  

• Krassen door te lange nagels van kleuters:  
§ We vinden vanuit de school dat alle ouders ook zelf verantwoordelijk zijn voor de 

hygiëne van hun kinderen (o.a. nagels kort knippen).   
§ De leerkrachten kunnen wel alert zijn en eventueel signaleren aan de betrokken ouders, 

maar dat is niet hun hoofdtaak dus dat mag geen verwachting zijn van de ouders.   
§ Als je als ouder het idee hebt dat enkele kinderen onderling te wild spelen of geweld 

gebruiken (krabben, bijten…), bespreek je dat best met de klasleerkracht om de ernst 
in te schatten en een oplossing te bedenken. 

• Huiswerkklas: informatie door in de PieterPraat zal opgenomen worden: 
§ De huiswerkklas start om 15:45 en eindigt om 16:45.  
§ Het is een rustige plek waar kinderen in stilte hun huiswerk kunnen maken.  Het is niet 

de bedoeling dat er individueel geholpen wordt (het is dus geen huiswerkbegeleiding).   
§ Kinderen mogen op elk moment opgehaald worden.   
§ Ouders betalen € 0,75 per begonnen half uur per kind.   
§ Kinderen mogen ook naar de opvang, georganiseerd door Ferm. Dat kan tussendoor. 

 Alleen: daar wordt ook een onkostenvergoeding gerekend per half uur.   
§ Belangrijk is om duidelijk af te spreken wat jullie als ouders wensen. Dat doe je als ouder 

best via de klasleerkracht.   
• Activiteiten rond de Sint: het is goed dat de ouders een kritische rol op nemen en de 

discrepantie tussen verschillende acties van de school blootleggen. We nemen dit item op in 
een overleg met de leerkrachten.  
Wat betreft helpende handen wordt gevraag om donderdag 02/12/2021 het snoepgoed over 
de klassen te verdelen.  

 
Dirk Letens 
Direcie 
 


