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De vergadering samengevat
o
o
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o
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Stekelbees licht een aantal wijzigingen tov vorig jaar toe.
Bibib verwelkomt elke dinsdag de kleuters in de kleuterbibliotheek.
Ouders zijn altijd welkom in één van onze werkgroepen: ‘Vitamine B4 voor Nekkerspoel’,
‘Kansenbevordering en diversiteit’ en ‘Groen op de speelplaats’.
De data voor de activiteiten van de ouderraad liggen vast.
Neem zeker deel aan de inleefweek armoede! Inschrijven vóór 4/10
We zoeken ouders die een breed draagvlak willen creëren voor een schoolstraat.
We hebben de voor-en nadelen van het mixen van klassen besproken.

1. Welkom!
Welkom aan iedereen op deze eerste ouderraad van het nieuwe schooljaar. Er zijn een heel aantal
bekende gezichten maar ook een heel aantal nieuwe gezichten. Om deze nieuwe ouders te
verwelkomen, krijgen zij elk 2 ‘anciens’ toegewezen. Deze anciens zullen als buddy de nieuwe
ouders opvangen. De groepjes krijgen 5 minuten om elkaar te leren kennen. Nadien is er een kort
gezamenlijk kennismakingsmoment. De nieuwe ouders kunnen met vragen altijd bij hun buddy
terecht.

2. Stekelbees
Onze school werkt sinds vorig jaar samen met Stekelbees. Na een ietwat hobbelig parcours, komen
we nu in rustiger vaarwater. Zowel Stekelbees als de school zijn heel tevreden met de
samenwerking. Raf en Anissa van Stekelbees komen een aantal wijzigingen tov vorig jaar toelichten:
• Stekelbees zal dit jaar veel aandacht geven aan de communicatie met de ouders. Zij zullen
hiervoor de bestaande communicatiekanalen gebruiken, zoals facebook, Pieter Praat, briefjes
in de appelboom, …
• Stekelbees wil zich meer profileren en zo meer bekendheid krijgen. Hiervoor zullen ze allerlei
activiteiten organiseren. Zo zullen zij maandelijks rond één thema werken. De
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woensdagnamiddagactiviteit staan dan volledig in het teken van dit thema. Het eerste thema
is ‘Natuur en herfst’.
Stekelbees heeft het middagtoezicht verbeterd door:
§ Een nieuwe tafelschikking door te voeren
§ Een klok te installeren. De KS moet 10 minuten stil zijn tijdens het eten, de LS moet 15
minuten stil zijn.
§ Afwisselend spelen bepaalde klassen in het park, dit zorgt ervoor dat het rustiger is op
de speelplaats.
Stekelbees tracht de foutjes in de facturatie steeds tot een minimum te beperken. Zij zullen
vanaf dit schooljaar 1 week na de verzending van het factuur steeds een infomoment op school
organiseren. Een eerste infomoment is voorzien op donderdag 18/10 van 15:30-18:00.
Stekelbees zal dit nog aankondigen via de appelboom.
Stekelbees tracht dezelfde afspraken te hanteren die het leerkrachtenteam gemaakt heeft ivm
het gebruik van het materiaal op de speelplaats (bv. fietsjes).

Er zijn momenteel niet veel kindjes van buiten onze school die naar de opvang komen.
David maakt nog een afspraak met Stekelbees om het sporten op woensdagnamiddag te
bespreken.

3. Nieuws uit de school
Na 2 jaar is de kleuterbibliotheek opnieuw open! Bibib de uil is de mascotte van de
kleuterbibliotheek. Elke kleuterklas heeft een cadeau gemaakt voor het openingsfeest. Vrijdag
21/09 zijn alle ouders welkom vanaf 15:00 voor een toonmoment en een ‘babyborrel’. De
kleuterbibliotheek zal ook vertelmomenten organiseren. Het eerste vertelmoment is op donderdag
11/10 van 15:45-16:45 voor de jongste kleuters en hun (groot)ouders. Het tweede vertelmoment is
op donderdag 18/10 van 15:45-16:45 voor de oudste kleuters en hun (groot)ouders. Alle data van
de school vind je trouwens op de google kalender (https://www.st-pietersschool.be/kalender)
De ouderraad heeft een belangrijke rol in de school. Zij vervult 3 taken:
• De ouderraad geeft financiële steun. Voor de opening van de kleuterbibliotheek werd een
inklapbaar kastje gekocht. En er werden ook al 100 sjaaltjes geknipt en gestikt. Met dank aan
de moedergroep en Nele! Ook dit jaar zal er een koekjesverkoop zijn waarvan de opbrengst
naar de school gaat.
• De ouderraad geeft ook logistieke steun, bijvoorbeeld door te helpen op een BBQ, schoolfeest,
…
• De ouderraad is ook een kanaal waarlangs suggesties, bedenkingen, … kunnen uitgewisseld
worden tussen de school en de ouders (of omgekeerd). Zo zijn er verschillende werkgroepen:
§ WG Vitamine B4 voor Nekkerspoel. Deze WG komt een 3-tal keren per jaar samen en
zorgt voor naschoolse sportactiviteiten voor kinderen, ouders en buurtbewoners. De
eerstvolgende vergadering is op zondag 30/09 van 10:00-12:00 op school. Wie graag wil
deelnemen,
is
welkom.
De
voorzitter
is
David
Nassen.
(vitaminenb4voornekkerspoel@gmail.com)
§ WG groen. Deze WG komt een 3-tal keren per jaar samen en is bezig met het vergroenen
van de speelplaats. De eerstvolgende vergadering ligt nog niet vast. Maar ook hier zijn
geïnteresseerde ouders zeer welkom! De voorzitter is Maarten Stevens
(maarten.stevens@telenet.be)
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WG kansenbevordering en diversiteit. Deze WG komt een 4-tal keren per jaar samen
(overdag) en tracht ervoor te zorgen dat elk kind dezelfde kansen krijgt. Oa het GEKKO
solidariteitsfonds werd uit deze WG geboren. Dit jaar wil de WG zich focussen op het
betrekken van alle gemeenschappen. De Turks-Assyrische gemeenschap bereiken we
op dit moment bijna niet. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 25/09 van 14:0015:45. Wie wil, mag altijd deelnemen.

Er zullen op een ouderraad steeds 2 leerkrachten aanwezig zijn (via beurtrol). Zij zullen de vormingen
die zij volgen komen toelichten. Juf Barbara licht kort de vorming rond het herstelgericht werken
toe (nadenken over het effect op het slachtoffer, werken met proactieve cirkels, leren luisteren, elk
antwoord is ok, preventie is ook een heel belangrijk onderdeel van herstelgericht werken. Preventie
bestaat bijvoorbeeld uit het maken va goede afspraken, spelmateriaal voorzien, ruimte scheppen
om te spelen, … ) Een tweede prioriteit van de school is ZILL: zin in leren, zin in leven. Wie hier meer
over wil lezen, kan volgende website raadplegen: https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/ of
check de ZILL selector eens https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/het. Tot slot werkt
de school ook rond wiskunde.

4. Planning activiteiten ouderraad
Zie excel in bijlage.
• Marc, Geert en David zijn verantwoordelijk voor de koekjesverkoop en het ontbijt voor iedereen.
Sylvie wil ook meehelpen met het ontbijt.
• Hanne is verantwoordelijk voor de sintzakjes, Karen doet de inkopen.
• Leen, Nele en Katrijn zijn verantwoordelijk voor de soep op de stoep actie.
• Dries vraagt na of 09/02 ok is om in het Mechels Broek te gaan werken.
• Jos en Geert zijn verantwoordelijk voor het bakken van de pannenkoeken (we voorzien ook
pannen aangezien de bakplaat vorig jaar niet goed werkte door de koude)
• Hanne is verantwoordelijk voor de groene werkdag en het repair café.
• Er is in de school een WG feesten. Na een projectweek zal er vanaf nu telkens een feestje
georganiseerd worden door de leerkrachten.

5. Week van de armoede
Samen met Welzijnszorg organiseert de ouderraad een inleefweek armoede. Tijdens deze week
ervaar je hoe het is om met een beperkt budget te leven. De ouderraad doet een warme oproep
binnen de ouderraad om hieraan deel te nemen. Dirk zal ook de leerkrachten aansporen om zich in
te schrijven. Inschrijven doe je (gratis) vóór donderdag 04/10. Zie brief in bijlage.

6. Schoolstraat
Een aantal mensen van onze school, het lyceum, de wijkraad, TiN en de Vlinder hebben met het
gemeentebestuur samengezeten om de mogelijkheden van een schoolstraat te bespreken. Bij een
schoolstraat is het de bedoeling om dagelijks vlak voor de start/einde van de school de straat
tijdelijk af te sluiten zodat de kinderen veilig naar school kunnen. Uiteraard is het belangrijk om met
iedereen rekening te houden (bakker, bussen, …) In Mechelen zijn er reeds een aantal
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proefopstellingen geweest oa in de Go Shill en in de Spreeuwen. In de Go Shill werd de schoolstraat
positief ervaren maar in de Spreeuwen echter niet. Dit toont aan dat het heel belangrijk is om eerst
een groot draagvlak te creëren. Het is noodzakelijk om het belang van een schoolstraat uit te
leggen, duidelijk te communiceren en niet te snel te willen gaan. Als we hierover samenzitten is het
nuttig om ook de wijkagent te betrekken. Zijn er ouders die dit een beetje naar zich toe willen
trekken? De ouderraad denkt aan Jorre en Klaas.

7. Mixen van klassen
We delen de aanwezigen op in een aantal kleinere groepjes en maken per groep een SWOT analyse
ivm het mixen van klassen. Dirk neemt de resultaten mee naar het overleg met de leerkrachten. Een
korte poll toont aan dat ongeveer de helft van de ouders voor het systeem is van (jaarlijks) mixen
terwijl de andere helft een vaste klas verkiest. We zullen hier zeker in een volgende ouderraad nog
op terugkomen.
Sterktes
Zwaktes
§ Sociaal: nieuwe kinderen leren kennen – § Sociaal: veiligheid? Verandering?
minder kliekvorming
§ Criterria om te mensen? Wie beslist dit?
§ Bij machtstrijd in een klas kan dit gezond
Hoe vaak? > hier moeten afspraken
zijn – conflictsituaties worden ontmijnd
gemaakt worden
§ Evenwichtige klassen
§ Goede vrienden worden uit elkaar
§ Minder concurrentie tussen A en B-klas
getrokken
§ ‘Uitzicht op beterschap’ als een kind zich
§ Meer klasvormingswerk de eerste weken
niet goed voelt in de klas
van het schooljaar
§ Nieuwe kans om uit een bepaald
§ De overdrachtsinfo is niet altijd meer
gedragsstramien te springen
accuraat (owv gewijzigde groep)
§ Onvoorspelbaarheid voor de opvolger
Kansen
Bedreigingen
§ Voorbereiden op veranderingen in het
§ Niet elke klasgroep heeft dezelfde
latere leven
voorkennis, doordat niet elke klas het
§ Sociale vaardigheidstraining
identieke aanbod heeft gehad
§ Bij moeilijke/zwakke klasgroepen kan een
§ Voor sociaal zwakke leerlingen kan dit
herverdeling rust brengen
bezwarend zijn
§ Een nieuwe leerling is minder een ‘event’
§ Conflicten tussen leerkrachten over wie
want iedereen wordt gemengd
welke groepen neemt
§
Algemene bedenkingen:
§ Bewustmaking van ouders is nodig
§ Compromis: zelfde klasgroepen behouden, maar klasdoorbrekend werken
§ Geen namen opgeven: overlaten aan leerkrachten om te beslissen, mits overleg met ouders
en zorgcoördinatie – 3 vriendjes kiezen: onmogelijke puzzel, ontgoochelde ouders
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De ouderraad bedankt Nele voor het stikken van 100 sjaaltjes!
Een aantal kinderen hebben straf gekregen omdat ze te laat toekwamen in de klas in Vill-àMuze. Zij hadden het belsignaal in het park niet gehoord waardoor de rij reeds vertrokken was.
Het is niet de bedoeling dat kinderen alleen van het park naar de school gaan. De begeleiding
zorgt ervoor dat alle kinderen mee zijn!
Aziz zal woensdag 19/09 samen met Leen de klaptafel van de kleuterbibliotheek in elkaar
steken. Merci Leen en Aziz!
Vorig jaar was er het idee om een grote tekening op de muur van de zandbak te laten zetten.
David ging hiervoor horen bij een afdeling van de nachtvlinder. Zij hebben nu bevestigd dat zij
dit kunstwerk willen maken.

Volgende vergadering: dinsdag 23/10/2018 om 19:30
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GEMAAKTE AFSPRAAK

VERANTWOORDELIJKE

Dirk brengt de inleefweek armoede
op de eerstvolgende PV

Dirk

DEADLINE

21/09/2018

UITGEVOERD

EXTRA INFO
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Data
§
§
§
§

Dinsdag 25/09/2018 van 14:00-15:45, WG kansenbevordering en diversiteit
Zondag 30/09/2018 van 10:00-12:00, WG Vitamine B4 voor Nekkerspoel
Woensdag 03/10/2018 vanaf 19:00, ouderavond over herstelgericht werken
Donderdag 04/10/2018: due date inschrijving inleefweek armoede

Bijlagen
§
§

Planning ouderraad 2018-2019
Uitnodiging inleefweek armoede
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