Schooljaar 2017-2018
Donderdag 21 september 2017

Verslag ouderraad nr. 1
Aanwezig

Verontschuldigd

KS/LS

Marlies, Camille

OR

Nele, Hanne, Nadia, Caroline, Souad, David, Wouter, Aziz, Mario, Marc
N, Marc G, Annemieke

DIR

/

KS/LS

/

OR

Katrijn, Geert, Jos, Leen, Jorre

DIR

Dirk

Verslag
1.

Karen

Kennismaking

Er is een grote opkomst en ook een aantal nieuwe gezichten. Dat juichen we toe! Onder het motto
‘onbekend is onbemind’ spelen we een kort kennismakingsspel. We verdelen de groep in 3
kleinere groepjes. Elk groepje krijgt 5 minuten de tijd om zoveel mogelijk gelijkenissen te vinden.
De groep die de meeste gelijkenissen heeft, strijkt alle eer op. Er was één groep die wel 16
gelijkenissen had gevonden. Een aantal voorbeelden: we dragen allemaal een ring, we houden
allemaal van BBQ, we hebben allemaal in de jeugdbeweging gezeten, we houden allemaal van
reizen, we spreken allemaal Engels, we lusten allemaal tajine, we zijn allemaal zomermensen, ...
We hebben dus meer met elkaar gemeen dan we denken !

2.

Nieuws uit de school

Juf Marlies en juf Camille brengen het nieuws uit de school. Zie bijlage.
Een aantal bemerkingen ivm Stekelbees.
- Iemand meldt dat hij voor de eerste keer sinds een aantal jaren een vreemde sfeer heeft
gevoeld aan de schoolpoort. Een aantal ouders stonden om 08:24 aan de poort te
wachten en zeiden “nog 1 minuut wachten en dan gaat de poort open.” Dat gaf een raar
gevoel.
- Het is belangrijk te melden dat ouders een fiscaal attest krijgen voor de kinderopvang.
- Nieuwe ouders werden onmiddellijk aangesproken door de mensen van Stekelbees.
- Ouders zien steeds dezelfde mensen aan de poort staan. Het zou fijn zijn dat er eens
afgewisseld werd zodat zij iedereen leren kennen.
- Ouders mogen op de speelplaats komen. Maar we moeten erover waken dat dit ook
effectief behouden blijft.
- Het zou leuk zijn als Stekelbees eens foto’s op onze Facebook pagina zou plaatsen.
- Kunnen we misschien per kwartier rekenen ipv per half uur. Dit zou correcter zijn. Is dit
praktisch haalbaar?
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Op woensdagnamiddag zijn er maar weinig kinderen. We moeten er wel voor zorgen dat er
steeds voldoende kinderen in de opvang zitten.

We bekijken of we nog reacties krijgen nadat het eerste factuur werd verstuurd.

3.

Planning activiteiten ouderraad

De planning van de activiteiten en de vergaderingen vind je in bijlage.
Een aantal besproken puntjes:
- Elke 2de dinsdag van de maand is er een moedergroep. De moeders overlopen na elke
ouderraad het verslag en geven opmerkingen en/of doen suggesties. Zo fungeren zij als
een “ouderraad light”. Het zou leuk zijn moesten wij op de ouderraad ook een
terugkoppeling krijgen van wat er in de moedergroep wordt besproken. Zo kan er een
interessante uitwisseling zijn van ideeën. Karen geeft dit door aan Imane.
- Tijdens de internationale dag van de armoede op dinsdag 17/10 zal de school geknoopte
witte lakens uit het raam hangen. Iedereen die wil, mag dit thuis ook doen. Zo vragen we
aandacht voor mensen in armoede.
- Op donderdag 19/10 organiseert de werkgroep kansenbevordering en diversiteit een
filmavond. De ouderraad zal tijdens deze avond gratis fairtrade drank aanbieden. Nele stelt
voor om het fruitsap eventueel te bestellen bij ‘Buren & Boeren’. (Een box van 5 L
appelsap kost 11 euro, op voorhand te bestellen en zelf af te halen)
- Vanuit de werkgroep kansenbevordering en diversiteit wordt gevraagd of de ouderraad
boekjes wil financieren die handelen over het thema ‘armoede’. De juffen zouden deze
boekjes dan tijdens de les kunnen gebruiken. Nadien kunnen de boekjes in de
kleuterbibliotheek worden opgenomen. De opmerking wordt gegeven dat sommige
boekjes niet echt interessant zijn. De ouderraad vindt dat de juffen moeten beslissen of ze
zulke boekjes willen gebruiken. Karen vraagt na.
- Nele en Katrijn hebben vorig jaar de soep op de stoep actie georganiseerd. Zij willen zich
ook dit jaar hier opnieuw voor inzetten. Karen zorgt voor de inschrijving. Nele en Katrijn
zullen in november ouders contacteren om soep te maken. Helpers om de soep te
verkopen op woensdagmiddag 13/12 van 12:00-13:00 zijn ook altijd welkom.
- Vorig jaar heeft de ouderraad een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Omdat er dit jaar een
openingsfeest georganiseerd wordt in het kader van het nieuwe schoolgebouw (19/01),
zullen wij geen aparte nieuwjaarsreceptie organiseren. We zullen mee helpen met het
openingsfeest. Dit is ook het ideale moment om met de ouderraad een gift aan de school
te doen. Vooral de kinderen van de lagere school hebben nood aan spelmateriaal. Kijk
alvast eens naar volgende website: http://www.baert.com/producten We komen hier
tijdens de volgende vergadering nog op terug.
- Hanne, Annemieke en Karen willen de jaarlijkse ontbijtactie organiseren. Vorig jaar hebben
we naast onze jaarlijkse ontbijtactie ook een gezond ontbijt voor 1 euro georganiseerd. Dit
in samenwerking met het VCOV. Dit jaar organiseert het VCOV iets gelijkaardigs, nl.
“Iedereen
ontbijt,
ontbijt
voor
iedereen”.
Meer
info:
http://www.vcov.be/vcov/Activiteitdetail.aspx?EducationTypeId=1&ActivityId=133&ShowTi
meSuggests=False&ShowDateSuggests=False&ShowPeopleCount=True
- Het etentje van de ouderraad samen met de leerkrachten valt net op het Suikerfeest. Is er
toch een mogelijkheid om dit een week later te zetten, naar 22/06 ? Karen vraagt na.
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4.

We hebben 2 jaar een hapjes(s)tapjestocht georganiseerd in de wijk. Dit jaar zullen we dit
niet meer organiseren. Als er andere ideeën zijn, dan zijn die zeker welkom!
De stad Mechelen schrijft samen met Natuurpunt werkpakketten uit. Dit loopt over 2 jaren
en bestaat uit 60 uren werken in de natuur (per jaar). De deelnemende vereniging ontvangt
250 euro. De ouderraad heeft hier 2 jaar geleden op ingetekend. Dat wil dus zeggen dat
we ons dit jaar opnieuw moeten aanmelden. De vraag is nu of er voldoende interesse is
vanuit de ouders om mee te gaan helpen in de natuur. Men stelt voor om een post op
facebook te plaatsen om zo te polsen of er interesse is. Karen vraagt aan Dirk.

Activiteit in de kijker

4.1. Dag van de leerkracht (donderdag 05/10/2017 van 08:00-08:40)
Op de dag van de leerkracht willen we de leerkrachten in de bloemetjes zetten. Dit jaar gaan we
hen verrassen met gepimpte koffie en thee. We voorzien slagroom, cacao, speculaas, smarties,
gember, appelsien, ...) Aziz heeft een nespresso koffiemachine en bijhorende koffiepads. Naast
Aziz, zal ook Nele en Nadia meehelpen. Alle onkosten worden door de ouderraad terugbetaald.
4.2. Halloweentocht (zondag 29/10/2017 vanaf 17:10)
De halloweentocht zal dit jaar doorgaan op zondag 29/10. We kunnen wel wat helpende handen
gebruiken. De voorlopige werklijst hangt op in de keuken van de turnzaal. Iedereen mag zijn naam
aanvullen.
4.3. Koekjesverkoop
Vorig jaar hebben we voor de eerste keer een verkoop georganiseerd. We verkochten wafeltjes,
truffels, bio confituur en wijn. We willen dit gevarieerd aanbod behouden. We zouden wel de
verkoop graag vroeger plannen. Geert zal zich hiervoor inzetten.

5.

Werkgroepen ouderraad

Binnen de ouderraad zijn er 3 werkgroepen. Een werkgroep werkt rond een bepaald thema en
komt een 3 à 4 keer per jaar samen. Ouders die interesse hebben in één van onderstaande
werkgroepen, mogen altijd aansluiten. Contacteer gerust de verantwoordelijke.
-

Werkgroep kansenbevordering en diversiteit (karen.breugelmans@telenet.be)
Werkgroep Vitamine B4 voor Nekkerspoel (david.nassen@telenet.be)
o David heeft een project ingediend en toegewezen gekregen. Er hangen 2 leuke
voorwaarden aan vast: we moeten een voetbalkooi voorzien (Sint-Janshof zal dit
uitwerken) en we moeten een ‘leeskeet’ (plaats waar kinderen rustig wat kunnen
lezen) voorzien.
o De vraag wordt gesteld of het aanbod ook wordt opengesteld voor kinderen van de
buurt. We zullen dit binnen de werkgroep bekijken. Het probleem is dat kinderen
van buiten de school niet verzekerd zijn.
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De vraag wordt gesteld of ouders de 15 minuten tussen het einde van de school en
de start van het sporten moeten betalen. Neen, dit is niet zo. Dit staat ook vermeld
op de brieven van Vitamine B4. Er is ook aan de sportlesgevers gevraagd om 15
minuten vroeger aanwezig te zijn.
Werkgroep Vijftig tinten groen op de speelplaats (maarten.stevens@telenet.be)
o Op dit moment is Nele bezig met het uittekenen van de gemaakte plannen. Deze
zullen zeker en vast nog besproken worden, zowel met de ouderraad als met alle
andere ouders. We zullen het vergroenen van de speelplaats stapsgewijs
aanpakken.
o

-

6.

Financieel overzicht

Marc is onze financieel verantwoordelijke. Hij heeft een overzicht gemaakt van de inkomsten en
uitgaven van vorig schooljaar. Zie bijlage.
Er was te weinig tijd om te bespreken welke investeringen we jaarlijks wensen te doen. We komen
hier volgende vergadering op terug.

Volgende vergadering: woensdag 18 oktober 2017 om 20:00
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VERANTWOORDELIJKE

DEADLINE

Concept ‘moedergroep light’
tijdens de ouderraad

Karen

Asap

Ja

Navragen of de juffen boekjes
rond armoede willen gebruiken
in de klas

Karen

Asap

Neen

Inschrijven soep op de stoep
actie

Karen

Asap

Ja

Verplaatsen etentje ouderraad
en leerkrachten van 15/06 naar
22/06 ?

Karen

Asap

Neen

Post op facebook zetten om te
polsen naar interesse in
‘Werken in de natuur’

Karen

Asap

Neen

Data
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Zie planning
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