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Aanwezig KS/LS Natalie, Annelies 

OR Carmen, Marc N, Jos, Nadia, Mario, Caroline, Nele, Philip, Sylvie 

David N 

DIR / 

EXT / 

Verontschuldigd KS/LS / 

OR Marc G, Annemieke, Aziz, Jorre, Leen D, Sofie, David B, Hicham, 

Leen DS, Geert, Wouter, Souad, Katrijn, Hanne 

DIR Dirk 

EXT Karen L (Stekelbees) 

Verslag  Karen B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opvolging vorig verslag 

 

Het vorige verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  

 

2. Nieuws uit de school 

 

2.1 EHBE 

De school is gestart met het project EHBE. Eerste Hulp Bij Errors (ruzies) voorziet in peer 

mediation. Peer mediation is een vorm van conflictbemiddeling tussen leeftijdsgenoten. Tien 

leerlingen van het 5de en 6de leerjaar hebben zichzelf hiervoor kandidaat gesteld. Tijdens de 

selectieprocedure werd gepeild naar hun motivering, talenten, …. Alle tien de leerlingen werden 

De vergadering samengevat 

- 10 peer mediators van het 5de en 6de leerjaar helpen bij conflictbemiddeling. 

- De ouderraad zal achter de beslissing van de leerkrachten staan ivm het mixen van klassen. 

- Er komt extra fietsenstalling.  

- We zetten de testperiode van de app GIMME verder. 

- We brainstormen over hoe we onze school milieuvriendelijker kunnen maken. Een werkgroep 

zal hiervoor actiepunten uitwerken. 

- De regels ivm traktaties en zoet op school worden nog eens onder de aandacht gebracht. 
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weerhouden en hebben een opleiding peer mediation gevolgd. De tien leerlingen hebben 

zichzelf voorgesteld in alle klassen. Na de krokusvakantie zijn er tijdens de middag tussen 

12:00 en 12:30 steeds 2 peer mediators beschikbaar in de turnzaal. Zij hebben geleerd om een 

“luie peer” te zijn maw om te luisteren en niet om de oplossing aan te reiken. Dat moeten de 

kinderen die naar de peer mediation komen zelf doen. Kinderen komen steeds uit vrije wil, er 

is geen verplichting. Als er meer dan 2 kinderen betrokken zijn bij een conflict, dan is er 

assistentie van een leerkracht. Ook 2 begeleiders van Stekelbees hebben de opleiding gevolgd 

(Kate en Anissa). Wie hier meer over wil lezen, kan het boek “Wij lossen het zelf wel op!” van 

Sabine Coppens bekijken.  

 

2.2 Terugkoppeling uit de leerlingenraad 

 

Mixen van klassen 

Het idee om de klassen jaarlijks te mixen is reeds besproken op de ouderraad en de 

personeelsvergadering van de leerkrachten. Ook de leerlingenraad heeft over dit onderwerp 

nagedacht. Zij hebben de voor-en nadelen opgesomd en nadien met hun ogen toe hun keuze 

duidelijk gemaakt (6 voor mixen, 9 tegen mixen). De ouderraad heeft het volste vertrouwen in 

de leerkrachten en zullen achter de keuze staan die zij maken. Als dit het mixen van de klassen 

is, dan geeft de ouderraad wel volgende tips mee: probeer het mixen gefaseerd aan te pakken 

en ook op voorhand te communiceren (bv. in juni al melden met wie men in welke klas zal 

zitten). 

 

Muurschildering 

De leerlingenraad zal op het volgende forum het idee van een wedstrijd komen toelichten. Elke 

leerling mag een tekening maken. De mooiste/leukste tekening wordt op de muur geschilderd. 

Op 07/05 – volgende leerlingenraad – wordt een winnaar gekozen. David zal nadien het Sint-

Janshof contacteren.  

 

2.3 Fietsenstalling 

Tijdens de pedagogische raad is er het idee gekomen om extra fietsenrekken aan te kopen en 

de fietsenstalling tegen de muur onder het afdak te voorzien. De ouderraad stelt voor om 

draaibare fietsenrekken aan te kopen zodat er plaats kan bespaard worden. Voorbeeld: 

https://www.collishop.be/e/nl/cs/mottez-draaibaar-muurrek-voor-1-fiets-905471. Omdat stad 

Mechelen wil investeren om van Mechelen een fietsstad te maken, denken we dat het ook 
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belangrijk is om te blijven ijveren voor extra fietsenstalling buiten de school. Sylvie heeft nog 

een aantal gratis fietsenrekken ter beschikking. Zij schenkt deze aan de school. Merci Sylvie! 

 

3.4 Stakingsdag 

De stakingsdag was een weloverwogen keuze die toch al een beetje resultaat heeft opgeleverd. 

Er was zeker begrip van de ouders maar het was wel moeilijk om opvang te vinden. 

 

De school bedankt ook nog alle ouders voor de hulp bij de fuif en de klusjesdag!  

 

3. Activiteiten ouderraad 

 

3.1. Evaluatie werken in de natuur 

 

Ondanks het feit dat dit een hele leuke activiteit is, was er weinig volk. Daarom een aantal 

verbetervoorstellen naar volgend jaar toe: 

- In de uitnodiging een concreet doel vermelden waar de opbrengst naartoe zal gaan. 

- De activiteit niet organiseren in een drukke periode 

- Zelf opvang organiseren voor kleuters 

We zullen voor 2019-2020 opnieuw 2 werkpakketten aanvragen. Eén werkpakket voor de 

ouders en één werkpakket voor de leerlingen (5de en 6de leerjaar). 

 

4.2. Evaluatie klusjesdag 

 

Het is heel belangrijk dat het niet altijd ouders van de ouderraad zijn die komen helpen op 

een klusjesdag. We zouden ook eens andere ouders moeten kunnen betrekken. Ideeën? 

Tijdens een oudercontact kunnen we papieren omhoog hangen met concrete data en concrete 

vragen. Ouders kunnen dan hun naam bij één (of meerdere) activiteit(en) noteren? Tijdens St 

Pieter’s got talent kunnen we peilen naar ouders hun talenten?  

 

4.3. Ontbijtactie (31/03 om 07:00, opgelet het uur verandert) 

 

Zondag worden de helpers om 07:00 verwacht. Alle voorbereidingen zijn in orde. Geert, David 

en Jorre zijn fietskoerier van dienst. Eventueel contacteren we Jasper nog. Marc kijkt na of hij 

een bon heeft voor een gratis collect and go. David voorziet etiketten.  
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4. Reacties testen app GIME  

 

We hebben nog niet voldoende getest. Karen stuurt de mailadressen van de leden van de 

ouderraad door naar Philip. Hij zal ervoor zorgen dat iedereen van de ouderraad het kanaal 

van de ouderraad kan gebruiken en dat de activiteiten zichtbaar zijn.  

 

5. Workshop ‘Een milieuvriendelijke school’ 

 

Als korte inleiding bekijken we de eerste 5 minuten van ‘Het klimaatbetoog’ van Nic Balthazar. 

Dit filmpje van 50 min is terug te vinden via allerlei kanalen: https://vimeo.com/316067665 en 

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/klimaatbetoog/2019/klimaatbetoog-s2019/ Het is echt een 

aanrader om thuis dit betoog eens helemaal te bekijken! Het filmpje toont aan dat we bijna 

aan het tipping point zitten. Er is echt geen tijd meer te verliezen! Als wij onze kinderen en 

hun kinderen een mooie en gezonde toekomst willen geven, dan moeten we nu (re)ageren.   

 

We verdelen de aanwezigen in 4 groepen. Elke groep krijgt 10 minuten de tijd om over een 

bepaald thema te brainstormen: verminderen van papierverbruik, verminderen van plastic, 

besparen van energie en reduceren/recycleren van afval. Elke groep noteert zijn ideeën op een 

blad papier (kladpapier gehaald uit de papiermand 😊). Na 10 minuten worden de genoteerde 

ideeën doorgegeven aan de volgende groep. Zo kan dus elke groep over elk thema nadenken.  

 

Alle ideeën zitten in bijlage. Omdat er geen tijd meer is om ze allemaal te overlopen, nemen 

we deze ideeënlijst mee naar de eerste vergadering van de werkgroep “De groene juffen”. Het 

voorstel is om deze bestaande werkgroep uit te breiden met ouders en buurtbewoners 

(conform de werkgroep van kansenbevordering en diversiteit). De werkgroep “De groene 

juffen” doet al bepaalde zaken zoals het uitnodigen van Ivarem op school, deelnemen aan de 

klimaatmars, … maar dit kan nog veel verder gaan. Carmen, Hanne, Sylvie en Nele willen als 

ouders aan deze werkgroep deelnemen. Marc mag gecontacteerd worden als energiespecialist. 

Karen plant een eerste vergadering in. 

 

 

6. Varia 

 

- Doen we nog een actie nav filter café filtré ? Ouders en kinderen willen propere lucht en 

een veilige schoolomgeving. Dit onderwerp kan meegenomen worden met de werkgroep 

“De groene juffen”. Misschien al eens nadenken over een nieuwe naam voor de werkgroep. 
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- Er zijn 2 data gewijzigd van de soep:  

▪ Er wordt geen soep gemaakt op 27/04 maar wel op 03/05 

▪ Er wordt geen soep gemaakt op 17/05 maar op 24/05 

- Wie kent iemand die kan komen helpen tijdens het repair café? De buurman van Nele kan 

fietsen herstellen. Nele spreekt hem aan.  

- Ouders hebben de indruk dat er veel zoetigheid wordt gegeten op school. Kunnen de 

gemaakte afspraken rond de traktaties nog eens duidelijk verspreid worden. En kan er ook 

op toegezien worden dat de kinderen fruit meebrengen en geen snoep, chocolade koeken. 

Een droge koek (in een doosje) kan wel.  

- De ouderraad heeft zich opnieuw ingeschreven voor de actie ‘Ontbijt voor iedereen’ in 

2019-2020. We zullen ervoor zorgen dat we hieraan een campagne rond ‘gezond 

ontbijten’ koppelen. Want er zijn blijkbaar veel kinderen die ’s morgens niet eten.  

- Op woensdag 24/04 organiseert de stad Mechelen een infoavond over crowdfunding. 

Philip wil gaan maar het zou fijn zijn moest er nog iemand meegaan. Kandidaten mogen 

Philip contacteren via mostmans.vancelst@gmail.com 

- Alle ouders zijn uitgenodigd op de lenteviering in de Sint-Pieterkerk op vrijdag 05/04 om 

10:00. 

Verslag ouderraad 20190327 nr. 7 

 

GEMAAKTE AFSPRAAK VERANT-

WOORDELIJKE 
DEADLINE UITGEVOERD EXTRA INFO 

Fietsenrekken bezorgen aan 

school 

Sylvie Asap Neen  

Kanaal ouderraad in orde 

brengen op GIMME 

Philip Asap Neen  

Inplannen vergadering 

werkgroep “De groene juffen” 

Karen Asap Ja Mail verstuurd 

dd 29/03 

Buurman aanspreken als 

fietshersteller voor Repair café 

Nele 27/04 Neen  

Volgende vergadering: Dinsdag 14 mei om 19:30 
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GEMAAKTE AFSPRAAK VERANT-

WOORDELIJKE 
DEADLINE UITGEVOERD EXTRA INFO 

Opvolgen afspraken ivm 

zoetigheid op school 

Dirk Asap Ja  

 

Data 

▪ Zondag 31/03 van 07:00-10:00, ontbijtpakketten 

▪ Vrijdag 05/04 van 10:00-11:00, Lenteviering Sint-Pieterkerk 

▪ Woensdag 24/04 van 18:00-19:30, toelichting crowdfunding door Stad Mechelen 

▪ Zaterdag 27/04 van 13:00-17:00, Klusjesdag en Repair café 

▪ Woensdag 08/05 van 09:00-10:15, overleg ivm schoolstraat 

 

Bijlagen 

▪ Brainstorm ivm milieuvriendelijke school 
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