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De vergadering samengevat
Opvolging vorig verslag: Oog voor lekkers wordt opgevolgd door Caroline en Nadia, Cani Nas geeft
voor volgende ouderraad info over de Chaldeeuwse gemeenschap voor geïnteresseerden, Rein en
Philip gaan bomen afhalen, het WhatsAppgroepje werkt.
Evaluatie samenwerking Stekelbees.
Nieuws uit de school: info over pedagogische studiedag omtrent ASS, tijdlijn en procedure
inschrijvingen, herhaling afspraken rond speelgoed, aanpak luizen via Kriebelteam.
Organisatie activiteiten: soep, ontbijt voor 1 euro, Sint, kerstmarkt, werken in de natuur, winterBBQ.
Evaluatie activiteiten: geslaagd klimaatfeest, wafelverkoop grote winst, die besteed wordt aan
smartbord, fietsenstalling en sport- en beweegmateriaal (verder te onderzoeken).
Werkgroepen: er wordt nog een trekker gezocht voor groene juffen, WG veilige schoolomgeving moet
nog opstarten.
Varia: info project Food Savers, project (V)Aardig Gezond, uitstel soep op de soep.

1.

Opvolging vorig verslag en voorgestelde onderwerpen

§

Oog voor lekkers is ingediend door Dirk voor 2x10 weken 1x in de week, maar hier is verder
nog geen werk van gemaakt: er is nog geen trekker/groepje mee bezig van de ouderraad. Er
kunnen fruit of groenten geregeld worden, voor KS zal dit waarschijnlijk geschild moeten
worden. Marc G had reeds Sima aangesproken voor de levering. Nadia wil dit wel mee
opvolgen. Hier zijn nog mensen voor nodig. Caroline en Nadia bekijken wat er exact nodig is
en hoe we dit kunnen organiseren.
Chaldeeuwse gemeenschap (deel Assyrische christenen): Cani Nas wou hierover vertellen,
samen met een mama (tot vorig jaar voor de school). Hiervoor willen we toch wel een half uur
over vertellen.
Voorstel om dit voor de ouderraad in te plannen, voor de geïnteresseerden. We kondigen dit
aan als één van de gemeenschappen die zich komen voorstellen (via PieterPraat). Toch even
aftoetsen of er niet nog ouders van de school zijn, die behoren tot de gemeenschap.
Caroline volgt de contacten op met Cani.

§
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§

§

Bomen: 2 perenbomen, 2 gele kornoeljes en 3 winterlindes werden vorig schooljaar aangekocht
bij samen-aankoop en betaald (195 euro).
o Rein kan de bomen afhalen op zaterdag 07/12/2019 van 09:00-17:00 uitvoeringsdiensten
van de stad (Grote Nieuwedijkstraat 429)? Hij kan voor een aanhangwagen zorgen met
wagen. Philip gaat mee om te helpen.
o Planten gebeurt door de school, Dirk volgt dit op.
Whatsappgroepje: dit werkt (31 personen), af en toe wordt er nog een nummer toegevoegd.
De afspraken worden nageleefd.
Er zijn ook handjes uitgewerkt, daarrond kan nog een actie worden uitgevoerd. Suggestie om
persoonlijk ouders aan te spreken – dat werkt effectiever. Oproep dat de aanwezigen dit doen,
namen mogen doorgestuurd worden naar Carmen. GSMnummers kunnen dan toegevoegd
worden aan de ouderraad whatsapp groep.
Suggestie om de ‘onbekende nummers’ ook te vragen hun naam toe te voegen. Philip zal de
vraag stellen, met een ‘stappenplan’.

2. Nieuws vanuit Stekelbees
Karen Laenen is afwezig tot en met 15/11/2019. We schenken nog eens extra aandacht aan het
specifiek uitnodigen van de medewerkers voor de ouderraad. Caroline volgt op.
Feedback vanuit ouders:
§ Meer expliciete communicatie is wenselijk.
§ Blijvend afspraken met school afstemmen. (bv. gouden regels)
§ Kinderen zijn heel graag in de opvang, amuseren zich.
Feedback vanuit de school:
§ Netjes achterlaten van lokalen en materiaal (geen fietsjes meer die op de speelplaats
rondslingeren, lichten uit, tafels netjes).
§ Meer ondersteuning van leidinggevenden van de organisatie (Landelijke Kinderopvang)
gevraagd.

3. Nieuws uit de school
§

Pedagogische studiedag: deze handelde rond ASS, om hiervoor een beleid op school te
ontwikkelen. Op dit moment zijn er heel wat verschillende zorgenkinderen op school die hulp
kunnen gebruiken (zowel op leerkrachtniveau als op leerlingniveau):
o Interne zorgwerking, enerzijds door klasleerkracht, anderzijds zorgleerkracht.
o Logopedisten, kinésitherapeuten,… voor, tijdens, na de schooluren – betalend door de
ouders en vaak financieel niet haalbaar. (In de toekomst worden waarschijnlijk de
afnames van IQ-testen nodig voor doorverwijzingen betalend.)
o Ondersteuningsnetwerk, na doorverwijziging door CLB – uren zijn beperkt voor vele
vragen, beschikken over de juiste documenten is een vereiste – moeilijk voor sommige
ouders.
o Externe organisaties zoals een revalidatiecentrum – lange wachttijden, meer dan één
jaar.
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§

§

§

Reacties:
o Belangrijk om ouders goed te informeren – dit werkt ook geruststellend voor alle ouders,
preventief. Een infoavond kan een antwoord betekenen, al wordt daarop mogelijk niet
de doelgroep bereikt.
o Sterke opvolging van CLB is een noodzaak. Het afsluiten van een goed beleidscontract
is belangrijk.
o Suggestie omtrent website omgaan met opvallend gedrag (online tool van ISB),
mogelijk bruikbaar op ouderavond:
https://isb-online-opleidingen-en-bijscholingen.teachable.com/p/introductiecursusomgaan-met-opvallend-gedrag
Inschrijvingen: de data zijn momenteel gekend en staan reeds op de LOP- en schoolwebsite.
Er zal dit jaar met een digitaal systeem gewerkt worden, waarbij maximalisatie van de
schoolkeuze, voorrangsgroepen (tot 55% indicatorleerlingen) en afstand van de woonplaats tot
de school als criteria gehanteerd kunnen worden. Dirk maakt zich ongerust over enerzijds de
verhoging naar 55% doelgroepleerlingen (tegenover 30% vorig jaar, maar tegenover 65%
relatieve aanwezigheid in de buurt), alsook over de hiaten in het systeem (de verklaring op eer
die al dan niet moedwillig foutief gebruikt kan worden, met discussies tot gevolg). Voordeel is
wel dat de inschrijvingen ingepland kunnen worden en dat er zo tijd genomen kan worden om
duidelijke afspraken te maken.
Persoonlijke spelmaterialen zoals Pokémonkaarten: een ouder heeft gepleit om hier toch ruimte
voor te laten, omdat bij het ruilen bijvoorbeeld onderhandelingsvaardigheden worden
aangeleerd.
Momenteel hebben de leerkrachten echter de keuze gemaakt (en deze ook gecommuniceerd
via de PieterPraat) om geen speelgoed, kaarten,… toe te staan, omdat dit kan leiden tot
discussies, bedreigingen en afpersing, verlies,… Toch zijn leerkrachten zich bewust van de
zinvolheid en het feit dat ze zelf vroeger hebben geruild (bv knikkers). De kostprijs van bv de
kaarten ligt echter zo hoog, dat dit van een andere orde is en zou kunnen leiden tot ongelijkheid.
De ouderraad heeft begrip voor deze beslissing en wil deze ondersteunen.
Luizenproblematiek: een andere ouder heeft zich beklaagd over het feit dat zijn kinderen
regelmatig geconfronteerd worden met luizen, hij vraagt hieromtrent stevige actie.
De school heeft een kriebelteam (bestaat uit vrijwillige ouders) dat – in samenwerking met het
CLB – regelmatig én gericht controles doet, de ouders informeert via brieven, enzoverder, dit
via een duidelijke en gerichte organisatie. Leen kan eventueel in de toekomst de werking nog
eens meer in detail komen toelichten.
De ouderraad erkent en waardeert de inspanningen van de vrijwilligers en de school en oordeelt
dat deze maximaal worden ingezet om het probleem op te lossen. De verantwoordelijkheid ligt
in deze ook bij alle ouders om het haar van hun kindjes te controleren en – waar nodig – te
behandelen.

4. Komende activiteiten ouderraad overlopen
4.1.

Soep op 22/11/2019
Er zijn groenten voorzien van de Doederij.
Jos zal er niet kunnen bij zijn, Mario en Carmen wel. Extra mensen zijn altijd welkom,
Carmen doet een oproep via de WhatsAppgroep.
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4.2.

Ontbijt voor 1 euro op 17/11/2019
Geert heeft laatste versie doorgestuurd (zie bijlage).
Wat is er nog nodig: afwassers tussen 09:00 en 09:30 en mensen voor de opruim vanaf
11:00. Op de vergaderingen lopen er nog via mail kandidaturen binnen.
Er worden 70 deelnemers verwacht omstreeks 08:00 en meer dan 100 om 09:30.
Koppeling met (klein) panna-voetbaltoernooi, op het einde. Er zullen twee medewerkers van
Buurtsport zijn voor spel. Leen Diels, Marc N en Phillip zijn nog extra helpers.

4.3.

Sint op school op 06/12/2019
Wat betreft de verdeling van de manden (voorstel vorige vergadering): Caroline toetste dit
af bij de kleuterjuffen en enkele juffen van de lagere school, zij gingen hiermee akkoord.
De boodschappen zijn reeds gedaan, er moeten nog manden voorzien worden (vragen aan
de leerkracht om een mand klaar te zetten of iets anders te voorzien > Dirk) en het
snoepgoed verdeeld over de manden en geplaatst in de klassen. Nadia, Evelien, Carmen,
Stephanie, Philip, Mario zullen alvast aanwezig zijn op donderdag 05/12/2019 om 20:00.
Ook de ‘oefenkansen Nederlands’ vraagt of de Sint langs komt, voorstel om een brief te
sturen.

4.4.

Kerstmarkt op 14/12/2019
Concept: er komt een oproep aan ouders om dingen ‘te maken’ die dan verkocht worden,
naast een drankje. Referentie van de makers, recept,…
Oproep zou komen via een briefje, FB,… Best tijdig: begin december.
Helpers zouden er wel voldoende zijn: ouders, een deel leerkrachten. Carmen en Kristin:
werklijst opstellen tegen ouderraad van 04/12/2019.
Opbrengst is voor het GEKKO-solidariteitsfonds.
Een werkgroep volgt dit verder op.

4.5

Werken in de natuur
De datum is nog niet gekend, het zal later zijn dan 17/01/2019.

4.6

WinterBBQ op 01/02/2020
Er zijn twee werkgroepen: één met ouders voor het eten (o.a. Jos, Mario en een 8-tal ouders),
één met leerkrachten voor de praktische organisatie.
De affiche is reeds ontworpen.

5. Evaluatie van voorbije activiteiten:
5.1.
§

§

Wafeltjesverkoop
Winst € 4500, zeer hoog. Er was meer winst op de wafeltjes en wijn (die we hebben aangekocht
met korting), ook werd er meer verkocht. Winstverhoging ook omwille van de timing (sneller
dan andere organisaties). Geen echo’s omtrent mogelijke uitsluiting omwille van de verhoging
van de prijs – we willen die dan ook behouden (mensen kopen wafeltjes om die te steunen).
Voorstel vanuit de school om hiervan 1 smartbord aan te kopen voor 6LS – kostprijs € 2737,
waarvoor van harte dank.
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§
§
§
§
§
§
§

5.2.
§
§
§
§
§

Communicatie breder trekken dan smartbord maken. (ook bomen)
Andere aankopen:
> Fietsenstalling: anders indelen? Ophangen (moeilijker voor kleuters, wel plaatswinst?)?
Eventueel tweedehands > Philip wil polsen bij veiling gerechtsdeurwaarders. Budget € 400.
> Mezzanines: Jos gaat zoeken naar sponsors, zo’n € 1000 per mezzanine (4 totaal).
> Vaatwas: hier zal de school zelf voor zorgen (boekjaar 2020).
> Sport- en bewegingsmateriaal voor de turnzaal: dit lijkt wel een interessante piste, met een
goed opbergsysteem (nu moeilijk). David wil hier mee over nadenken met de leerkrachten.
Budget € 2000.
Totaal zo’n € 8000 op de rekening, we willen zo’n € 3000 op de rekening houden.
Lintjes rond dozen: goed idee van de leerkrachten, om de dozen te bundelen.
Uitdelen op de dag van het oudercontact (voor de lagere school) was ook heel handig.
Wat nipt qua helpende handen? 12 (?) personen aanwezig, het was goed georganiseerd (dixit
Geert).
Volgend jaar een ‘totaalblad’ meegeven bij de briefjes: ouders kunnen totaal zelf al berekenen,
en dit spaart veel tijd uit.
Vraag van de leerkrachten om totaaloverzicht te hebben per klas.
Stickers geleverd door leveranciers: prima, alleen congurentiefout.

Klimaatfeest
Algemeen een succes: veel verschillende mensen, kinderen die optreden.
Drank en eten te weining: meer chips! Een succes.
Kommetjes met niknakjes en chips werkt.
Extra helpers uit de ouders? Toevoegen aan whatsap groepje?
Evaluatie / commentaar op veilige schoolomgeving huidige opstelling
Schoolfeest: sommige ouders waren belet – rekening houden met planning op langere termijn
en dus communicatie vroeger doen. Altijd in dezelfde maand?

6. Terugkoppeling uit de werkgroepen
6.1.

Groene juffen

Wordt nog steeds naar trekker gezocht… Maar veel zaken (manden, zakjes Sint) werden
geïmplementeerd en zitten ondertussen in ons DNA.

6.2.

Veilige schoolomgeving

Tot wanneer het uitstel scenario 2 loopt, is niet duidelijk. Nodig dat dit opgevolgd wordt door de
werkgroep; deze is nog niet samen gekomen. Marc G is de trekker.
Informatie uit de bevraging op het schoolfeest (eveneens gedeeld in de PieterPraat van november):
‘Exact 40 personen vulden de bevraging in. Daarvan gaven er 37 dat ze de huidige schoolstraat een
prima idee vinden, 3 hadden toch nog enkele vragen en opmerkingen bij dit scenario. 16 keer werd
aangeduid dat ook het tweede scenario uitgeprobeerd zou moeten worden.’
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7. Varia
§

§

§

§
§

§

Project Food Savers: de stad Mechelen is een project gestart om een
voedseldistributieplatform op te richten. Het doel is om voedseloverschotten te verdelen onder
sociale organisaties en op latere termijn sociale tewerkstelling mogelijk te maken. Ze hebben
aan de moedergroep gevraagd of wij mee in dit project willen stappen en wij hebben
toegezegd. Voorlopig houdt dit in dat het project maandelijks (waarschijnlijk vanaf januari 2020)
verse groenten zal leveren aan de school om onze soep te maken. Mogelijks zou dit zowel in
aantal leveringen als in aanbod kunnen uitbreiden. Bv. wekelijkse groenten leveren (indien
gewenst en indien voldoende vrijwilligers) en mogelijks ook leveren van vers fruit op geregelde
tijdstippen.
Project (V)Aardig gezond: gezondheidsproject in de wijk Nekkerspoel. Hierdoor is er een
halftijdse gezondheidsmedewerker, Kristof Budts. Hij zal mee deelnemen aan allerlei
activiteiten van de school/ouderraad om zich kenbaar te maken. We spreken Kristof Budts aan
om mee ouders te ondersteunen die hun weg niet vinden in de administratieve Kafkaprocedures om de nodige zorg voor hun kinderen op te starten (Caroline)
Op vraag van Welzijnszorg (wij waren vorig jaar samenwerker van Welzijnszorg en dit jaar
ontvangen we financiële steun) gaat Karen op 07/12/2019 om 14:30 een toelichting geven in
Duffel (convent van Betlehem) over de activiteiten die wij organiseren op school om kansarme
ouders te betrekken. Wie interesse heeft om mee te gaan, is welkom. Carmen?
Soep op de stoep wordt omwille van drukte van het eindejaar (o.a. Kerstmarkt) uitgesteld.
Schoolraad: klankbord, maar ook steun bij beslissingen die op school worden genomen naar
de grotere groep (scholengemeenschap, schoolbestuur). We checken tot wanneer de huidige
ouders hun mandaat loopt (Karen en David) en wie hier zin in heeft, kan hen al aanspreken voor
meer informatie. We bekijken hoe we de vervanging / eventuele verkiezing kunnen organiseren.
Bij een activiteit van Dansrijk zouden jongeren de kinderen mogelijk gefilmd hebben van buiten
door de ramen en last veroorzaakt hebben. David volgt dit op.

Volgende vergadering: donderdag 4/12/2019 om 19:30
Verslag ouderraad 20191114nr 3
GEMAAKTE AFSPRAAK

VERANTWOORDELIJKE

Oog voor lekkers uitpluizen hoe
praktisch uitvoeren

Nadia (Caroline helpt
mee)

HIER ZIJN NOG
EXTRA MENSEN
NODIG!

Informatiemoment Chaldeeuwse
gemeenschap

Caroline contacteert
Cani en zoekt naar
ouder(s) in de school

Dit wordt 30 min
voor een
ouderraad
georganiseerd en
naar alle ouders
gecommuniceerd
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GEMAAKTE AFSPRAAK

VERANTWOORDELIJKE

Bomen ophalen 7 dec

Rein en Phillip
(Caroline stuurt email
nog door hiervoor)

DEADLINE

UITGEVO
ERD

EXTRA INFO

07/12/2019

Versieren en klaarzetten sintmanden Leerkrachten per klas 05/12/2019
/ sintzakken
(Dirk communiceert
overdag
dit aan de LK’n)
Vullen Sintmanden 5 dec 20u

Evelien, Nadia,
Carmen, Stephanie,
Phillip, Mario

05/12/2019
avond

Kerstmarkt werklijst maken

Carmen (en Kristin)

04/12/2019

Volgende
ouderraad
werklijst
aanvullen

Datum werken in de natuur

Caroline vraag Dries

Werkrgoep veilige schoolomgeving
samenkomen

Marc G, Jorre, Bert

Duffel uitleg bij de nonnetjes over
gekko en kansenbevordering

Karen en Carmen (?)

07/12/2019
14:30

Ik ben niet meer
helemaal zeker
wie zich had
opgegeven
hiervoor

Soep op de stoep 22/11

Mario, Carmen

Data
§
§
§
§
§
§
§
§

17/11 Ontbijt voor 1 euro
22/11 Soep op school
04/12 Volgende OR
05/12 Sintmanden klaarzetten en vullen
07/12 Bomen ophalen en gesprek in Duffel
11/12 Soep op de stoep UITGESTELD naar 2020
14/12 Kerstmarkt Gekko Solidariteitsfonds
17/01 Werken in de natuur UITGESTELD naar einde winter of lente

Bijlagen
1. Geen
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