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De vergadering samengevat
-

Kunnen we zelf groenten kopen/krijgen om maandelijks soep te maken ?
De school zal een brief versturen met de vraag of de ouders bereid zijn om de specifieke
leermiddelen voor hun zoon/dochter te betalen.
We gaan met de school ons steentje bijdragen om de SDG’s van de VN te verwezenlijken

1. Opvolging vorig verslag
Het vorige verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
De vraag wordt gesteld of de school warm eten kan voorzien. De school is eigenlijk niet uitgerust
om warme maaltijden aan te bieden. We stellen volgende alternatieven voor:
§ Concept van de 1 euro maaltijden
(https://www.mechelen.be/warme-maaltijd-voedsel-en-materiele-hulp)
§ Via de app “Too good to go” kan je voedsel dat restaurants/winkels op overschot hebben op
het einde van de dag aan een lagere prijs kopen.
§ Sint-Vincentius deelt voedselpakketten uit aan mensen die hier nood aan hebben.
§ Volgend jaar stopt het project van de maandelijkse gratis groentenpakketten. Kunnen we zelf
groenten kopen/krijgen?
o Nele P checkt bij Sima
o Nele S checkt bij de Doederij
o Carmen checkt bij de Baarbeekhoeve
o Souad checkt bij de Ashtar
o Karen checkt bij Lidl
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2. Nieuws uit de school
Tijdens het voorbije moment van Samen voor Sam (SAM) hebben er 2 mensen te kennen gegeven
dat zij als vrijwilliger in onze school willen werken. Ondertussen zijn er al heel wat vrijwilligers die
de school ondersteunen. Met de werkgroep kansenbevordering en diversiteit zijn we daarom bezig
om een echt vrijwilligersbeleid uit te werken. We zullen dit op één van de volgende ouderraden
voorstellen.
Het is zeer moeilijk om vervanging te zoeken voor zieke leerkrachten. Daarom een warme oproep
aan iedereen om het beroep van leerkracht positief in de verf te zetten. Vanuit de overheid is er
lerarenplatform opgericht waardoor er in feite 1 extra leerkracht per school is die vervanging kan
doen. Helaas raakt deze pool niet ingevuld.
Binnen de school zijn er een aantal kinderen die extra leermiddelen nodig hebben (bv.
hoofdtelefoon, tangle, speciale computersoftware,….) De school vraagt aan de ouderraad of zij
deze leermiddelen mogen doorrekenen aan de betrokken ouders. De ouderraad vindt dit een goed
idee voor zij die de financiële middelen hebben. Voor ouders die deze zaken niet kunnen betalen,
stellen we een aantal oplossingen voor:
§ Kunnen we geen groepsaankopen doen waardoor de prijs sowieso lager is.
§ Kunnen we eventueel een uitleendienst voorzien?
§ Kunnen we bepaalde leermiddelen als geschenk te koop aanbieden, zoals Oxfam bons voor
een geit, kip, …. verkoopt aan de klanten (Bv. “Geef eens een hoofdtelefoon cadeau”)? Karen
bekijkt dit verder.
§ Kunnen we van bedrijven computers overkopen? De school heeft liefst een groot aantal
dezelfde toestellen. Daarnaast is technische ondersteuning zeker nodig. Er zijn wel wat ouders
die deze ondersteuning willen bieden. Philip stelt zich kandidaat.
§ Kunnen we deelnemen aan het project ‘Recht op een laptop’ van Deelbaar Mechelen VZW. De
werkgroep kansenbevordering en diversiteit bekijkt dit verder.

3. Activiteiten ouderraad
3.1. Ontbijt voor iedereen (zondag 18/11)
Het ontbijt voor iedereen was een succes. Veel dank aan de organisatoren! We hebben echter niet
alle gemeenschappen bereikt. Het blijft heel belangrijk om mensen aan de poort aan te spreken. Dit
geldt niet alleen voor deze activiteit maar voor alle activiteiten!
De overschotten werden verkocht voor het GEKKO solidariteitsfonds. Het fruit wordt dinsdag 20/11
door Karen en Yasmina geschild en uitgedeeld aan de kinderen.

3.2. Voetbal papa’s (dinsdag 20/11)
Na het voorleesmoment is er voetbal voor de papa’s. David voorziet een drankje.

3.3. Dag van de ouder (donderdag 22/11)
Ouders zijn welkom in de klassen van 08:40-09:15. Nadien mogen ze in het leraarslokaal een koffie
komen drinken. Nadia zorgt voor de ontvangst en een koekje.
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3.4. Actiemoment Welzijnszorg (maandag 27/11)
Maandagmorgen neemt onze school van 08:15-08:40 deel aan het actiemoment van Welzijnszorg
“1 op 5 loopt school in de buitenbaan”. De Mechelse pers zal aanwezig zijn. Het is de bedoeling
om een hindernissenparcours te voorzien. David zal dit samen met Nele vanaf 08:00 opstellen.
Karen haalt de rode loper op. De vlaggen liggen klaar.

4. Investeringslijst
Jos heeft een lijst gemaakt van zaken die de school nog nodig heeft: tafels en stoelen,
hoofdtelefoons, deur, veluxschermen, meubilair instapklas, wiskundemethode, afwasmachine,
poetsmachine, speelplaats. Er zijn 3 zaken die prioriteit hebben: speelplaats, tafels en stoelen,
hoofdtelefoons.
Mogelijke oplossingen:
§ Karen spreekt Maarten aan ivm de speelplaats.
§ Kunnen we via crowdfunding werken? Deze methode wordt meestal gebruikt om 1 bepaald
doel te bereiken. Philip bekijkt het even.
§ Kunnen we via CERA projectsteun aanvragen ? David bekijkt dit.
Voor de ouderraad zijn er 3 criteria waaraan de investeringen moeten voldoen: de investeringen
moeten duurzaam zijn, stimulerend en functioneel voor een bepaalde doelgroep.

5. SDG’s
SDG staat voor Sustainable Development Goals. Dit zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
van de VN die men tegen 2030 wil verwezenlijken. Als school kunnen we deze SDG’s als kapstok
gebruiken om onze activiteiten aan te koppelen. Misschien moeten we op elke ouderraad eens
dieper ingaan op een aantal van deze SDG’s. We brainstormen een beetje:
§ Niet alles hoeft gelamineerd te zijn. Hierdoor wordt er veel plastic verspild en kan er niet
gesorteerd worden.
§ Er moet veel beter gesorteerd worden: kunnen we de roze zak niet aanschaffen of een GFT bak
zetten? Het moet duidelijk zijn voor zowel leerkrachten als kinderen dat er geen GFT of papier
in de blauwe zak mag.
§ Er zit veel papier in de boekentassen. Kunnen we misschien voor een aantal ouders werken
met Gime? Dirk geeft volgende ouderraad een voorstelling van deze app.
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6. Varia
§
§
§
§

§

De chauffage staat steeds hoog, zelfs ’s avonds. Klopt dit? Dirk kijkt na.
Wie potjes heeft, mag deze verzamelen voor onze soep op de stoep actie.
Het werken in de natuur zal waarschijnlijk doorgaan in maart.
De sintzakjes worden niet op woensdag 5/12 gemaakt zoals eerder vermeld maar op
maandagavond 03/12 om 19:00 in de school. De aankopen zijn gedaan en staan in het
buitenlokaal aan de kleuterklassen. Hanne zorgt nog voor mandarijntjes en de zakjes van juf
Lindsay. De sintzakjes moeten niet in jutte zakken gestoken worden.
Op zaterdag 26/01 is het winterBBQ. Ouders zullen gevraagd worden om slaatjes te maken. In
de voormiddag worden ze geholpen door Zahia Belkhiri, de eigenares van restaurant Zahia’s
Cuisine. Wie nog mee wil nadenken over de winterBBQ is welkom op de volgende vergadering
van deze werkgroep, op maandag 10/12 om 19:30 in de school.

Volgende vergadering: woensdag 12/12/2018 om 19:30
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Dirk
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Data
§
§
§

Dinsdag 18/12/2018 van 20:30-21:30, Voetbal papa’s
Woensdag 19/12/2018 van 12:00-13:00, Soep op de stoep
Dinsdag 22/01/2018 van 14:00-15:45, WG kansen en diversiteit nr 3
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§

/

St-Pieter
Grote Nieuwedijkstraat 58
2800 Mechelen

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

EXTRA INFO

