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De vergadering samengevat
-

1.

Het bouwproject wordt opgeleverd tegen 20/12. Verhuizen doen we op 21/12 om 15:30.
We organiseren op woensdag 13/12 een soep op de stoep actie voor Welzijnszorg.
Wie zin heeft, kan op dinsdag 05/12 mee Sintzakjes komen vullen.
We gaan een aantal positieve acties doen nav ‘religieus pestgedrag’. Ouders die hier mee over
willen nadenken, zijn welkom op donderdag 14/12 om 08:30.
We hebben 3 criteria bepaald waaraan aankopen van de ouderraad moeten voldoen: de
aankopen moeten duurzaam zijn, ze moeten stimulerend werkend en ze moeten functioneel zijn
voor bepaalde doelgroepen.

Opvolging verslag vorige vergadering

Het vorige verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Nieuws uit de school
o

o

o

Juf Kathleen heeft een opleiding gevolgd rond het bevorderen van leesplezier bij kinderen
in de 2de en 3de graad. Een gedetailleerd verslag vind je in bijlage.
Vanuit de werkgroep Vitamine B4 voor Nekkerspoel is er budget beschikbaar om boeken
aan te kopen die te maken hebben met beweging/sport. Daarnaast zal er ook een mobiele
leesplek ingericht worden. Alle ideeën zijn welkom!
Het bouwproject zal opgeleverd worden op 20/12. De oudste kleuters zullen nog voor de
kerstvakantie verhuizen. Wie kan, mag altijd mee komen helpen verhuizen op donderdag
21/12 vanaf 15:30.
Het afdak, dat voornamelijk uit asbest bestond en waarvoor geen dakgoot was, werd
vervangen.
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3.

De school neemt deel aan een actie van Greenpeace om de luchtkwaliteit te meten.
Gedurende 1 maand (tot 12/12) zullen er op 3 locaties in de school, zijnde de schoolpoort,
de speelplaats en een klaslokaal NO2 meetbuisjes geplaatst worden. NO2 is
stikstofdioxide dat vooral afkomstig is van dieselwagens. De school heeft hiervoor via
crowdfunding 100 euro opgehaald. Bedankt aan alle mensen die een bijdrage hebben
geleverd! In de nieuwbouw is er trouwens een specifiek ventilatiesysteem voor zowel de
klassen als de refter/turnzaal. Ook in de wijk Nekkerspoel is de stad Mechelen bezig met
het meten van de luchtkwaliteit. De resultaten van deze metingen worden voorgesteld op
woensdag 20/12 (maar helaas kunnen jullie hier niet naartoe want dan zijn jullie allemaal op
onze volgende ouderraad J)
Binnen de werkgroep Vitamine B4 voor Nekkerspoel is er een stagestudent. Voor zijn
eindwerk zal hij een event uitwerken. Hij had het idee om op zondag 18/03/2018 voor de
school en de buurt een loopevent te organiseren.
Er zijn nog een aantal opmerkingen mbt Stekelbees:
o Sommige facturen bevatten een aantal fouten.
§ Bestaat er een app om zelf alles bij te houden?
§ Kan Stekelbees een ander systeem gebruiken (tikkaart, foto van het kind)?
§ Staat iedereen zijn klok gelijk?
§ Als ouder kan je best ook even checken of je kind correct is in-of
uitgeschreven. Maar er zijn ook kinderen die zonder ouders naar school
komen of naar huis vertrekken.
o De tijd tussen het factuur en de datum waarop betaald moet worden is zeer kort.
Op dinsdag 28/11 is er een bespreking met Stekelbees. Nadia, Imane en Yasmina zullen
daarbij aanwezig zijn.

Activiteiten ouderraad
o

Soep op de stoep (woensdag 13/12/2017)
Nele en Katrijn leiden ook dit jaar de soep op de stoep actie in goede banen. Hiervoor
kunnen ze nog wel wat hulp gebruiken. Je kan altijd soep maken (groentenbouillon
gebruiken aub) of op de dag zelf komen helpen met klaarzetten van 11:00-12:00, soep
verkopen van 12:00-13:00 of opruimen van 13:00-14:00. Aziz, Nadia, Marc en de
schoonmoeder van Karen hebben zich al opgegeven om te komen helpen. Wie nog
plastieken potten heeft (Bv. emmertjes van 1L van yoghurt), mag deze altijd aan Nele
bezorgen. Geert zorgt voor materiaal. Kookvuurtjes staan op school.

o

Vullen sinterklaaszakjes (dinsdag 05/12/2017)
Op dinsdag 05/12 moeten er 340 zakjes gemaakt worden. In elk zakje steken we een
speculaas, mandarijn, chocolade ventje, fruitella snoepjes en nic nacjes. Deze zakjes
moeten per klas in een jutte zak gestoken worden en in Villa Muze gezet worden. Karen
zorgt voor zakjes (AVA), snoepgoed (Colruyt), jutte zakken (school) en de sleutel van Villa
Muze. Het vullen van de zakjes gaat door bij Karen thuis, Grote Nieuwedijkstraat 202 vanaf
14:00. Iedereen die wil komen helpen, is welkom. Souad, Hanne en Nadia komen al zeker.
Karen zal de vraag ook nog via de moedergroep en de Nederlandse lessen verspreiden.
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4.

5.

We denken na over ......
o

Uitsluiting en pestgedrag (Artikel uit PieterPraat van november 2017)
Naar aanleiding van pestgedrag in de klas over het eten van salami (vies, haram, ..) heeft
Dirk een artikel in de PieterPraat geschreven. We hebben hier ook al een gesprek over
gehad met een aantal ouders en met de moedergroep. Het onderwerp is ook al aan bod
gekomen in de werkgroep Zingeving en Dialoog. We vinden het belangrijk om hier de
nodige aandacht aan te geven en positieve acties aan te koppelen. Er zijn al een aantal
suggesties gedaan. Deze zullen verder uitgewerkt worden tijdens een vergadering op
donderdag 14/12/2017.
- Het idee bestaat om duo’s (ouders met een verschillende achtergrond) in de
klassen te laten spreken. Iedereen is anders maar daarom niet minder. Bovendien
zijn er ook vele zaken die we allemaal gemeenschappelijk hebben. We zijn
bijvoorbeeld allemaal ouders! Respect is het sleutelwoord.
- Eventueel zouden we rond de kerstperiode een ontbijt kunnen organiseren.
- Ook het organiseren van een infomoment voor alle ouders is een mogelijkheid.
Ouders hebben ook nog volgende bedenkingen:
- Kunnen we kinderen die zulk gedrag stellen niet beter ‘isoleren’ maw apart nemen
en ter verantwoording roepen. Eventueel punten aftrekken ?
è Het individueel aanspreken van kinderen is een belangrijk onderdeel maar
daarnaast moet de school ook preventief te werk gaan.
- Omgaan met diversiteit zou een onderdeel van het lessenpakket moeten zijn. Ook
voor later – wanneer zij als volwassene in deze maatschappij functioneren – is dit
een heel belangrijk gegeven.
- We mogen de discussie niet laten verzanden in een wij-zij (moslims-christenen)
verhaal. We moeten de discussie opentrekken en er een positieve draai aan geven.
- Kunnen we boeken over diversiteit aankopen ?
- Kunnen we met de kinderen huisbezoeken bij verschillende families doen om te
zien hoe iedereen leeft (anders en toch hetzelfde) ?
- Er wordt een ouderavond gepland rond het KIVA project. Deze zal vermoedelijk
doorgaan op donderdag 25/01/2018, onder voorbehoud.

o

Geen stress meer in de refter (Artikel uit Klasse van oktober 2017)
Omwille van tijdsgebrek zullen we dit punt meenemen naar één van de volgende
ouderraden.

Financiën

De koekjesverkoop heeft 2387,27 euro opgebracht en de halloweentocht heeft 981,30 euro
opgebracht (chiro heeft ook zo’n bedrag gekregen). Ondertussen beschikt de ouderraad dus over
5042,34 euro. Een groot deel hiervan willen we heel graag investeren. Er zijn veel ideeën
(bolderkar, houten arena, techniekkoffer, kookvur soep, microfoon, ...) Maar we vinden het wel
belangrijk om een aantal criteria vast te leggen waaraan onze investeringen/aankopen moeten
voldoen. Elke ouder krijgt daarom 3 post its. Op elke post it schrijft hij/zij één criterium. Nadien
overlopen we alles en proberen we de 3 belangrijkste criteria eruit te filteren. Dit waren de
resultaten (zie volgende bladzijde):
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Duurzaam
Duurzaam, groen, vast
materiaal verankerd in de
speelplaats

Stevig
Zorg voor lange termijn

Leerrijk, innovatief, actief
Niet gesubsidieerde
hulpmiddelen voor de
leerkrachten – voorkeur voor
innovatieve dingen
Complementair met
schoolinvesteringen
Aandacht voor verschillende
soort spel (sociaal, individueel
want sommige kinderen willen
tot rust komen, grof motorisch,
...)
Materiaal dat aanzet tot
creativiteit
Leerrijk
Leerzaam

Veilig

Nuttig

Makkelijk onderhoudbaar en
opbergbaar

Actief te gebruiken, beweging

Prijs-Kwaliteit

Sportief

Duurzaam (= sterk, milieu
impact)
Duurzaam (7 X)

Milieuvriendelijk

Duidelijke doelgroep
Zowel voor kleuters als lagere
school (2X)

Nuttig voor kleine en grote
kinderen
Functioneel (de hele school
moet er kunnen van genieten)

Liefst 3 kleinere investeringen
dan 1 grote
Kindvriendelijk
Gedragen door/vanuit het
team (dan wordt het zeker
gebruikt)
Voor zoveel mogelijk kinderen
bruikbaar
Specifiek kleuters of lagere
school (niet voor iedereen en
niemand)

Een investering voor de vergroening van de speelplaats past dus zeker binnen ons denkkader.
Karen nodigt Maarten uit om op de volgende ouderraad het voorlopige plan en de bijhorende
timing te komen voorstellen.

6.

Varia

Gaan we eens samen naar het Filmhuis ? Op dinsdag 28/11 speelt men zowel om 18:30 als om
20:40 de film ‘Le fidèle’ met Matthias Schoenaerts in de hoofdrol.

Volgende vergadering: woensdag 20/12/2015 om 20:00
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GEMAAKTE AFSPRAAK

VERANTWOORDELIJKE

DEADLINE

UITGEVOERD

Boekenlijst opstellen
(sport/bewegen)

Juffen

Asap

Neen

Mobiele leeshoek: ideeën

Iedereen

Asap

Neen

EXTRA INFO

Data
§
§
§
§
§
§
§

Dinsdag 28/11/2017, vergadering stekelbees
Dinsdag 05/12/2017 van 14:00-16:00, vullen Sinterklaaszakjes
Woensdag 13/12/2017 van 12:00-13:00, Soep op de stoep actie
Donderdag 14/12/2017 van 08:30-10:00, Vergadering rondom pestgedrag
Donderdag 21/12/2017 vanaf 15:30, verhuizen kleuterklassen naar nieuw gebouw
Vrijdag 16/03/2018 (onder voorbehoud), Opening schoolgebouw
Zondag 18/03/2018, loopevent

Bijlagen
§
§

Verslag opleiding juf Kathleen
Aangepaste planning activiteiten ouderraad 2017-2018
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