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Aanwezig

Verontschuldigd

KS/LS

Conny, Britt, Iris

OR

Marc N, Marc G, Jos, Nadia, Philip, Aziz, Mario, David N, Caroline,
Souad, Hicham, Leen DS

DIR

Dirk

EXT

Raf (Stekelbees), Karen L (Stekelbees)

KS/LS

/

OR

Carmen, Annemieke, Jorre, Geert, Wouter, Sylvie, Leen D, Katrijn,
Sofie, Nele, David B, Hanne

DIR
Karen B

Verslag

De vergadering samengevat
-

1.

De winterBBQ was zeer geslaagd. We nemen een paar opmerkingen mee naar volgend jaar.
We plaatsen de voetbalkooi op het wijkfeest van 05/05.
De communicatietool Gimme wordt voorgesteld. De ouderraad zal dit mee testen.
Iedereen is uitgenodigd op het feest van de vrijwilliger op dinsdag 26/02 van 14:00-16:00
We denken na over hoe we tegemoet kunnen komen aan de vraag van de moslimgemeenschap
om een lokaal ter beschikking te stellen voor islamles op zondag.

Opvolging vorig verslag

Het vorige verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
Welkom ook aan Karen Laenen, de verantwoordelijke van stekelbees.

2.

Nieuws uit de school

Er is geen nieuws uit de school. We evalueren daarom zelf al even kort de winterBBQ:
§ De winterBBQ was heel gezellig en leuk ingericht.
§ Er was een ruime keuze aan groenten.
§ De opbrengst is nog niet gekend omdat er nog facturen moeten toekomen. Sowieso zal
volgend jaar de opbrengst hoger liggen omdat we minder zullen aankopen (er was veel
overschot)
§ Er is weinig gedronken. Het zou beter zijn om drankverantwoordelijken te laten rondlopen in de
zaal die drank naar de tafel brengen zodat niet iedereen altijd zelf zijn eigen drankje moet gaan
halen. De opsteekhandjes van de chiro kunnen hiervoor gebruikt worden.
§ De prijzen (7€ kind/12€ volwassene/2€ drankje) zijn voor sommige ouders te hoog. Uiteindelijk
is het doel van deze activiteit om winst te maken.
§ Er waren 3 shiften van een uur om te eten. Zou het niet beter zijn om dit aan te passen naar 2
shiften van anderhalf uur?
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Volgend jaar proberen we tijdig sponsors te zoeken.
Ouders zijn niet bij elkaar gaan zitten. Misschien kunnen we bij de inschrijving de vraag stellen
of ze bij iemand aan tafel willen zitten.
Bij de inschrijving hoeft er geen onderscheid te zijn tussen kind en volwassene. Je zou enkel
moeten kunnen aanduiden hoeveel stukken vlees je wil.
Er waren veel kleuters maar weinig kinderen van de lagere school.
De speelhoek moet meer gepromoot worden aan de schoolpoort.
Het dessertenbuffet stond wat afgezonderd.
Kunnen we volgend jaar een aperobar maken voor ouders die op een tafel moeten wachten?
De jeneverbar mag nog wat meer uitgebouwd worden. Eventueel buiten?
Een niet nader genoemd iemand vond de worsten niet zo lekker … maar de hamburgers des
te meer. Tja smaken verschillen 😊

Een welgemeende dikke merci aan alle organisatoren en helpers van de geslaagde winterBBQ!

3.

3.1.

Activiteiten ouderraad

Werken in de natuur (16/03)

Op zaterdag 16/03 spreken we om 13:00 af aan het bezoekerscentrum van Natuurpunt. Dries zorgt
voor briefjes.

3.2.

Wijkfeest en rommelmarkt (05/05 en 23/06)

Op zaterdag 05/05 organiseert de wijkraad van Nekkerspoel een wijkfeest in het Papenhofke. Twee
jaar geleden stond de school daar met een leestipi. De buurtwerking heeft gevraagd of de
ouderraad/school zich ook dit jaar wil engageren om aanwezig te zijn. We stellen voor om de
voetbalkooi te plaatsen. Zijn er ouders met een aanhangwagen die kunnen helpen bij het
verplaatsen van de voetbalkooi ? Karen brengt de wijkraad op de hoogte. De voetbalkooi kan
trouwens altijd tegen betaling uitgeleend worden. Hiervoor neem je contact op met
david.nassen@telenet.be
Afhankelijk van het weer zullen we al dan niet aanwezig zijn op de rommelmarkt. Het vraagt immers
veel werk en de opbrengst is minimaal. Mogelijks verkopen we enkel drank en geen eten. We
denken er nog over na en nemen dit mee naar een volgende ouderraad. Karen laat alvast de plaats
reserveren aan de school. Vanuit de wijkraad is de vraag gekomen om het sanitair van de school
open te stellen. Als we besluiten om niet deel te nemen aan de rommelmarkt, dan zullen we het
sanitair niet openstellen. Als we wel deelnemen, dan mogen mensen het sanitair gebruiken maar
we gaan dit niet promoten.

3.3.

Ontbijtactie (31/03)

Op zondag 31 maart brengt de ouderraad opnieuw ontbijtpakketten rond met de fietskar. We
verhogen de prijs van een Obelix ontbijtpakket van 7€ naar 8€. De prijs van een Asterix ontbijtpakket
behouden we op 5€. De inhoud van de ontbijtpakketten blijft ongewijzigd. Misschien iets extra bij
het obelix ontbijtpakket steken owv de prijsverhoging. Karen trekt deze activiteit. De opbrengst kan
naar de aankoop van tafels voor de refter gaan.
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Voorstelling app GIMME

Wat is het?
Gimme (https://app.gimme.eu/) is een communicatietool waarmee scholen, sportclubs en
jeugdverenigingen ouders op de hoogte kunnen houden van het reilen en zeilen in de school, club
of vereniging. Het kan in de toekomst de papieren communicatie vervangen.

Hoe werkt het?
Je kan de app installeren op je GSM, computer, tablet, … Je dient je eerst te registreren om nadien
je account te activeren. Vervolgens zoek je op de kaart onze school op en kies je het kanaal dat je
wil volgen. Onze school heeft momenteel 4 testkanalen (Klas van Anna, klas van Jules, 6LSA en
6LSB) die je als ouder kan volgen. Deze kanalen zijn allemaal openbaar. Maar deze zouden ook
afgeschermd kunnen worden. Karen zal een kanaal voor de ouderraad opstarten. Philip zoekt uit
hoe onze google kalender kan geïmporteerd worden.

5.

Vrijwilligersbeleid en vrijwilligersfeest (26/02)

De werkgroep kansenbevordering en diversiteit is bezig met het uitwerken van een
vrijwilligersbeleid. Dit beleid wordt beschreven in een boekje dat elke vrijwilliger zal ontvangen op
het feest van de vrijwilliger. Dit feest gaat door op dinsdag 26/02 van 14:00-16:00. Bij deze zijn alle
leden van de ouderraad uitgenodigd. Ook alle andere vrijwilligers (bv. leesouders, toezichters
kruispunt, …) zullen uitgenodigd worden. Wie nog ideeën heeft voor het feest, mag deze altijd
doorsturen.

6.

Ouderbevraging

Vanuit de ouderraad komen er geen verdere opmerkingen ivm de ouderbevraging. Jorre heeft de
uitwerking van de ouderbevraging op zich genomen. Dank daarvoor! Stekelbees bezorgt nog hun
vragenlijst zodat we deze mee kunnen verwerken.

7.
§

§
§
§

Varia
Dinsdag 19/02 (08:45-10:00) komt Kim Verleyen van het CAW een toelichting geven over de
budgetspelen Budg€tPRET en Just’in Budget. Een aantal mama’s hebben al interesse getoond
om deze toelichting te volgen. Zij zullen deze budgetspelen nadien samen met de kinderen van
de LS gaan spelen. Karen maakt afspraken met de leerkrachten.
Op zondag 12/5 zal Vitamine B4 voor Nekkerspoel samen met een stagestudent LO een
sportevent organiseren. Het event zal doorgaan in de sportzaal en het park. Meer info hierover
volgt later.
David neemt binnenkort opnieuw contact op met het Sint-Janshof over het beschilderen van
de muur aan de zandbak. Kan de leerlingenraad een aantal suggesties doen over het thema ?
Op donderdag 28/02 is er om 16:45 een overleg gepland tussen alle gebruikers van de
sportzaal. David zal aanwezig zijn. Hij neemt ook volgende opmerkingen mee:
o kunnen de banken verder geplaatst worden zodat de deur gemakkelijk open kan
o kan Zohair ook even de jongen aanspreken die op school gevochten heeft.
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De ouderraad zal zeker pannenkoeken komen bakken vrijdag voor de krokusvakantie.
Stad Mechelen organiseert een recurrente vergadering ivm crowdfunding. De volgende 2 keren
is het net ook ouderraad. Er is ook een brochure beschikbaar. Belangrijk bij crowdfunding is
dat de investeerders een return op hun investering krijgen. Als we een crowdfunding zouden
opzetten om geld in te zamelen voor de aankoop van banken in de refter zouden we
bijvoorbeeld de namen van de sponsors op de banken kunnen zetten, … Mensen die zich hier
mee voor willen inzetten, kunnen Philip contacteren via mostmans.vancelst@gmail.com
De moslimgemeenschap wil graag een lokaal ter beschikking hebben in onze school om op
zondag islamlessen aan te bieden, dit in volledige transparantie en openheid naar iedereen toe.
De school en de ouderraad kan dit absoluut begrijpen en staat hier ook voor open maar wil
hierdoor geen andere gemeenschappen tegen de borst stoten. We denken na over hoe we dit
kunnen aanpakken.

Volgende vergadering: woensdag 27 februari 2018 om 19:30
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GEMAAKTE AFSPRAAK

VERANTWOORDELIJKE

DEADLINE

UITGEVOERD

EXTRA INFO

Terugkoppeling wijkraad
Nekkerspoel

Karen B

Voor 5/2
(volgende
vergadering
wijkraad)

Ja

Plaats reserveren rommelmarkt

Karen B

Juni

Neen

Opstarten ouderraadkanaal via
GIMME

Karen B

Asap

Neen

Integreren google kalender in
GIMME

Philip

Asap

Neen

Vragenlijst Stekelbees bezorgen
aan Karen B

Karen L

Asap

Neen

Karen B bezorgt
vervolgens de lijst
aan Jorre.

Afspraken maken met de
leerkrachten ivm de budgetspelen

Karen B

Asap

Neen

Na de toelichting
door CAW op 19/2

Opmerkingen meenemen naar
overleg met gebruikers van de
sportzaal

David

28/02

Neen

Mail verstuurd dd
01/02

Rechten nodig.

Data
§
§
§
§
§
§

Dinsdag 12/02/2019 van 20:00-22:00, WG groene speelplaats
Vrijdag 15/02/2019 van 09:00-12:00, soep maken
Dinsdag 19/02/2019 van 08:45-10:00, toelichting budgetspelen
Dinsdag 19/02/2019 van 20:00-21:00: voetbal papa’s
Dinsdag 26/02/2019 van 14:00-16:00, feest voor de vrijwilligers
Donderdag 28/02/2019 van 16:45-18:00, overleg met gebruikers sportzaal

Bijlagen
§

/
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