Schooljaar 2017-2018
Woensdag 18 oktober 2017

Verslag ouderraad nr. 2
Aanwezig

Verontschuldigd

KS/LS

Ann, Patricia, Iris

OR

Annemieke, Marc N, Mario, Mohamed, Marc G, Aziz, Geert, Nele,
Nadia, Souad, David, Caroline

DIR

Dirk

KS/LS

/

OR

Jos, Hanne, Wouter, Katrijn, Leen, Jorre

DIR

/

Verslag

Karen

De vergadering samengevat
We hebben een aantal suggesties voor Stekelbees.
Het bouwproject loopt vertraging op.
Leerkrachten blijven leren. Ook wij krijgen uitleg over de gevolgde navormingen.
De dag van de ouder gaat door op donderdag 16/11.
De ouderraad investeert in voetbalgoalen.
Hoeveel de koekjesverkoop opbrengt, kom je volgende vergadering te weten!

1.

Opvolging verslag vorige vergadering
o

o

Moedergroep light
§ De mama’s van de moedergroep bekijken het verslag van de ouderraad. Ook
omgekeerd zal er op de ouderraad een terugkoppeling zijn vanuit de moedergroep.
§ Imane heeft gepolst naar de interesse van de mama’s voor lessen zumba op school
in het kader van Vitamine B4. Er blijkt voldoende interesse te zijn.
Nieuwe reacties na factuur Stekelbees ?
§ Stekelbees heeft al elektronische facturen verstuurd. Deze blijken niet te kloppen.
§ Er worden geen aparte herinneringen verstuurd voor de inschrijvingen tijdens een
vakantie. Suggestie wordt gegeven om dit wel te doen.
§ Gezinnen die meerdere kinderen in de opvang hebben, krijgen verschillende uren
aangerekend voor het afhalen van hun kinderen. (Bv. kind 1 afgehaald om 16:18,
kind 2 afgehaald om 16:20, …) In feite zou men – zodra de ouder aanwezig is op
school – alle kinderen van eenzelfde gezin tegelijkertijd moeten uitschrijven.
§ De medewerkers van Stekelbees zijn moeilijk herkenbaar. Kunnen zij misschien fluo
vestjes aandoen of iets opspelden ? Ook de medewerkers zelf zijn vragende partij.
§ Er is nog verdere afstemming nodig ivm toegang, speelplaats, …

St-Pieter
Grote Nieuwedijkstraat 58
2800 Mechelen

015 55 76 28
directie@st-pietersschool.be
www.st-pietersschool.be

Schooljaar 2017-2018
Woensdag 18 oktober 2017
2.

Nieuws uit de school
Bouwproject
Het bouwproject loopt vertraging op. Een gedeeltelijke oplevering is niet mogelijk omwille
van de veiligheid. De nieuwe deadline is de kerstvakantie. Er is momenteel 1 klaslokaal te
kort. De kikkerklas verhuist daarom naar de turnzaal en de onthaalklas komt in het lokaal
van de kikkerklas te zitten. Er is ook geen leraarslokaal meer.
De naschoolse sportactiviteiten kunnen wel blijven doorgaan. Voor de zumba op maandag
kan eventueel een lokaal van het lyceum gehuurd worden.
Ondanks het nieuwbouwproject zal er volgend jaar toch nog een tekort aan klassen zijn.
Dit werd ook al in de schoolraad aangekaart. Villa Muze is geen eigendom van de school.
Wat gaat hiermee gebeuren?
o Navorming
§ Het zou heel interessant zijn om Johan Declercq (HERGO) eens uit te nodigen.
§ Op de schoolraad werd het idee geopperd om de navormingen die de leerkrachten
volgen, eens toe te lichten. Daarom zal een juf/meester hier op de ouderraad af en
toe eens wat uitleg over geven. Juf Iris bij de spits af. Zij heeft de navorming
‘Differentiëren in de klas’ gevolgd (4 sporenbeleid). Hierbij vertrekt men vanuit het
idee dat er binnen een klas 4 niveau’s mogelijk zijn:
o Kinderen die weinig uitleg nodig hebben
o Kinderen die alleen kunnen werken maar extra controle nodig hebben
o Kinderen die niet zelfstandig kunnen werken
o Kinderen met een leerstoornis
Juf Iris en juf Britt geven 2 voormiddagen per week gedifferentieerd les in het 4de
leerjaar (beperkt tot een aantal vakken). ’s Morgens geef de juf eerst een korte
instructie waarna de kinderen zelf bepalen in welke categorie ze horen. Kinderen
zitten dus niet steeds in dezelfde groep. Want het ene kind is sterk in wiskunde, het
andere kind dan weer in lezen, ... De moeilijkheid van deze manier van werken is
dat het wel wat voorbereiding vraagt van de juf om voor elk niveau taken te
voorzien. Het valt op dat kinderen zich heel goed zelf kunnen inschatten. Het is ook
zo dat de sterke leerlingen ook de zwakkere leerlingen verderhelpen. De vraag
wordt gesteld of deze methode ook zal doorgetrokken worden naar de andere
jaren.
o Caroline geeft ook even mee dat kleuterjuffen ook gebruik kunnen maken van “Het
toverbos”. Via dit boek en bijhorende CD lere kleuters hun emoties uiten en verwoorden.
Meer info: https://www.lannoo.be/nl/producten/pedagogiek/emoties-de-kleuterklas
o

3.

Activiteiten ouderraad
o

o

Dag van de ouder
De dag van de ouder die gepland was op donderdag 19/10 wordt verzet naar donderdag
16/11. Karen past dit aan in de kalender.
Filmavond
Op donderdag 19/10 vertonen we de film ‘Le gamin au vélo’. Ouders zijn welkom vanaf
19:30 voor een gratis drankje.
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o

4.

Financieel overzicht
o

o

5.

Halloweentocht
De werklijst is volldig ingevuld uitgezonder de kinderkriebelwandeling van 17:10 en 17:30.
Annmieke en Caroline geven zich op om deze wandelingen te begeleiden. Karen stuurt de
route door.

De voetbalgoalen werden aangekocht voor 586,85 euro. Na de koekjesverkoop hebben
we een duidelijk beeld op de financiën, we zullen dan beslissen wat we nog aankopen. Dit
zijn een aantal voorstellen:
§ Houten arena: Nele bekijkt de afmetingen en neemt dit mee in de besprekingen van
de vergroening van de speelplaats.
§ Aanbouwspeeltoestellen voor de kleuterschool
§ Materiaal voor de lagere school
Koekjesverkoop
Dinsdagavond 24/10 worden helpers gevraagd om de koekjesdozen te verdelen over de
klassen. Aziz, Caroline, Mario, Nele, Karen, Geert, Marc N, David, Jos, Marc G, Patricia
komen helpen.

Varia
o
o
o
o

Wie brengt er mee een bezoekje aan Kornelia ? Zusje van Otto en Klara en dochtertje van
Katrijn en Gerhard.
Het etentje met de leerkrachten is verzet van 15/06 naar 22/06
De school zoekt nog leesouders. Aziz, Nele en Souad hebben interesse. Zij nemen best
zelf contact op met de leerkracht.
Marc G heeft een brievenbus voor de Sint geplaatst in de kleuterklas. Al wie een briefje
schrijft, mag zeker eentje terug verwachten.

Volgende vergadering: dinsdag 21/11/2017 om 20.00u
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GEMAAKTE AFSPRAAK

VERANTWOORDELIJKE

DEADLINE

UITGEVOERD

EXTRA INFO

/

Data
§
§
§
§

Dinsdag 07/11/2017 van 14:30-15:30, werkgroep kansenbevordering en diversiteit
Dinsdag 07/11/2017 van 20:00-22:00, werkgroep Vitamine B4 voor Nekkerspoel
Dinsdag 14/11/2017 van 08:40-10:00, moedergroep
Donderdag 16/11/2017 van 08:40-09:15, dag van de ouder

Bijlagen
§

Geen

St-Pieter
Grote Nieuwedijkstraat 58
2800 Mechelen

015 55 76 28
directie@st-pietersschool.be
www.st-pietersschool.be

