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Gave, Kathleen, Ann
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Dirk
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Annemieke, Aziz, Jorre, Leen D, Sofie, David B, Leen DS, Hanne,
Nele, David N

Verslag

Karen B

De vergadering samengevat
-

De school heeft een visie op zorg uitgewerkt gebaseerd op handelingsgericht werken.
De laatste 3 weken van juni zal de parking van het Kalverenpark afgesloten worden volgens
het concept ‘Schoolstraat’
We zoeken vrijwilligers op maandag 24/06 om al het materiaal te verhuizen van Vill-à-Muze naar
de school. De huurovereenkomst van deze lokalen werd opgezegd.
Er volgt nog een uitnodiging voor de BBQ met de leerkrachten op 14/06.
De ouderraad gaat akkoord met de 2 voorstellen van de groene juffen 2.0 (afschaffen melk en
inkorten soep)
Karen geeft de fakkel door. Geïnteresseerd? Contacteer me maar!

1. Opvolging vorig verslag
Het vorige verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Nieuws vanuit Stekelbees
Er is geen speciaal nieuws te melden. Enkele ouders hebben wel vastgesteld dat er problemen
waren met de website om kinderen in te schrijven voor de zomervakantie. Karen L kan iedereen
geruststellen dat alle technische problemen opgelost zijn en dat alle kinderen ingeschreven zijn. De
zomeropvang zit zo goed als vol.
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3. Nieuws uit de school
3.1. Visie op zorg
Onze school groeit en er stromen veel nieuwe kinderen in die het moeilijk hebben in andere scholen.
Hierdoor botsen we soms op moeilijkheden. We hebben kleine klassen wat maakt dat er
onvoldoende ondersteuning komt vanuit de overheid om aparte zorg te kunnen voorzien. Daarnaast
bestaat het M-decreet – waar de school ten volle achterstaat – maar waar geen financiële middelen
tegenover worden gezet. Gepaste zorg voorzien is dus niet gemakkelijk. Positief is evenwel dat de
school kan rekenen op de hulp van vele externe partners en dat de school steeds gedegen dossiers
uitwerkt. Toch moet de school soms ook kinderen doorverwijzen naar het bijzonder onderwijs. En
ook daar zijn ondertussen wachtlijsten.
Onze school gelooft in goede zorg voor kinderen en heeft een zeer ambitieuze visie op zorg
uitgewerkt dat gebaseerd is op handelingsgericht werken en de nadruk legt op 4 pijlers: het
positieve in de kijker, de leerkracht als spilfiguur, samen staan we sterk (ouders worden partners)
en open maar gefocust. Zie bijlage 1.
De vraag wordt gesteld of ouders nog ideeën hebben in het kader van de pijler ‘samen staan we
sterk, ouders worden partners’:
- Ouders ondersteunen bij het maken van het huiswerk
- Een ruimte in het weekend aanbieden voor ouders om elkaar te leren kennen, te
ondersteunen, hun netwerk uit te breiden, informatie op te vragen, ….
- Systeem van klasouders (belsysteem) ontwikkelen
- Buddysysteem voor nieuwe ouders ontwikkelen
- Crowdfunding met een duidelijk doel opstarten
Om geld in te zamelen voor het gekko solidariteitsfonds worden ook ideeën gegeven:
- Onderdeel ‘Hoe kan u ons helpen’ voorzien op de website en zeker het rekeningnummer
van het solidariteitsfonds vermelden (BE62 7332 4820 6761 met vermelding ‘Gift
solidariteitsfonds’)
- Brief rondsturen om een gift te vragen
- Soort van ‘huwelijkslijst’ aanmaken met heel concrete zaken op die je kan steunen (Bv. 10
euro voor een kleuteruitstap, 20 euro voor logopedie, …)
- De school registreren bij Trooper.
- Een VZW oprichten zodat er fiscale attesten kunnen gegeven worden.

3.2. Terugkoppeling schoolstraat
Op 26 april is er een vergadering geweest met stad Mechelen. Aziz, Imane, Dirk, Geert en Jorre
waren hierop aanwezig. Er werden 2 opties voorgesteld:
- Optie 1: Afsluiten van de parking Kalverenstraat volgens het concept ‘schoolstraat’
(geparkeerde auto’s kunnen de parking wel afrijden)
- Optie 2: Afsluiten van de Paardenkerkhofstraat tussen de Grote Nieuwedijkstraat en de
Kalverenstraat volgens het concept ‘schoolstraat’.
Optie 1 zal uitgetest worden gedurende de laatste 3 weken van juni. Het is heel belangrijk om goed
te communiceren. Stad Mechelen voorziet hiervoor flyers. Geef zeker ook je mening over deze test!
Het was de bedoeling om sowieso voor optie 1 te gaan als alles goed verloopt. Toch vreest de
ouderraad voor het verleggen van het probleem naar de Grote Nieuwedijkstraat en daarom stelt de
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ouderraad voor om sowieso de beide opties te testen. Optie 2 kan dan begin volgend schooljaar
uitgetest worden.
Er worden nog andere ideeën gegeven:
- Kan er geen systeem geplaatst worden vooraan aan de parking dat aangeeft of de parking
al dan niet volzet is? Te duur?
- Waarom is de oprit van de parking zo breed? Kunnen we geen bloembakken plaatsen zodat
de manoeuvreerruimte kleiner wordt? Neen, de brandweer moet een doorgang hebben.
- Kunnen we aan de school een camera hangen? Neen owv privacy.
- De aanwezigheid van de wijkagent wordt door alle ouders als heel positief ervaren.
Concept ‘Schoolstraat’ = Afsluiten van de straat op volgende uren:
’s morgens vanaf 08.15u tot 08.45u
s namiddags van 15.20u tot 15.50u
’s woensdags van 11.50u tot 12.20u

3.3. Inschrijvingen (geboortejaar 2017)
Het aantal leerlingen per klas wordt volgend schooljaar opgetrokken naar 22 kinderen per
kleuterklas en 20 kinderen per lagere schoolklas. Voor het geboortejaar 2017 zijn er dus 2 X 22
kinderen ingeschreven en staan er momenteel 12 op de wachtlijst. De verdeling van de
ingeschreven kinderen ziet er als volgt uit: 23 Vlaamse origine, 14 Marokkaanse origine, 6 TurksAssyrische origine, 1 Nederlandse origine. Er zijn 19 indicatorleerlingen, wat neerkomt op 43%. Een
mooie mix!
Nogmaals een dikke merci aan alle ouders die tijdens de onthaaldag geholpen hebben. En ook een
dikke pluim voor juf Marlies voor de mooie affiches.

3.4. Speelboom
Tijdens de groene werkdag/repaircafé werden er houtschilfers rond de speelboom gelegd. Ook
werd er een extra keukentje gebouwd. Binnenkort zullen er ook nog boomstammen geleverd
worden. Dit zorgt er allemaal voor dat onze speelplaats er mooier en leuker uitziet. Daarom een
dikke dank-je-wel aan alle helpers!

3.5. Lokalen Paardenkerkhofstraat zullen geen dienst meer doen als klaslokaal
Vanaf volgend schooljaar zullen de 2 klaslokalen aan de Paardenkerkhofstraat niet meer tot de
school behoren. De school heeft de huurovereenkomst met de stad Mechelen opgezegd en
bespaart hierdoor jaarlijks 15.000 euro 😊. Om in de huidige school toch voldoende ruimte te
hebben, zal de polyvalente zaal (vroegere turnzaal) opgesplitst worden. De werken starten in de
grote vakantie. Dit houdt wel in dat alles van de Paardenkerkhofstraat verhuisd moet worden naar
de Grote Nieuwedijkstraat. We zoeken hiervoor vrijwilligers! Wie op maandag 24/6 vrij is, mag altijd
mee komen helpen verhuizen. Of je kan eventueel helpen met de sportdag, die gelijktijdig die dag
doorgaat. Als je iemand kent die een verhuiscamion heeft, laat het gerust weten. Dat spaart de
school weer wat centjes.
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4. Activiteiten ouderraad
4.1. Groene werkdag/Repair café (zaterdag 27/04 van 10:00-17:00)
- De fietsherstellers waren wederom een groot succes. De 3 vrijwilligers willen ook volgende editie
graag meewerken. Ook buurtbewoners (niet-schoolgangers) hebben we met dit aanbod bereikt.
- Het naaien was ook een succes (geen overrompeling). Er waren 3 naaisters.
- Naar volgend jaar toe is er het idee van "ruilen van prestatie". Bezoekers die een herstelling nodig
hebben, kunnen we een wederdienst vragen. Op voorhand zou er dan een lijst opgesteld moeten
worden met kleine klusjes die op school kunnen gebeuren (bvb speelplaats vegen, stiften
sorteren, ...).
- Om 10:00 waren er nog geen bezoekers. Volgende keer om 11:00 starten.
- Misschien toch een minimumbijdrage vragen voor de kapster? Besi zamelde 81,67 euro in voor
het gekko solidariteitsfonds. Merci Besi!
- Voor klein elektro en computer waren er geen herstellers. Ook weinig bezoekers hiervoor.
Misschien duidelijker afbakenen waarmee herstellers eventueel kunnen helpen.
- Misschien een standje voorzien voor administratieve hulp?
- Er waren heel veel kinderen op de speelplaats zonder ouders. Hier moeten we volgend jaar toch
wat op toezien. Kinderen dienen door een ouder begeleid te worden.

4.2. Etentje leerkrachten (vrijdag 14/06)
Mario, Jos, Karen en Caroline komen op dinsdag 28/05 samen om een BBQ voor te bereiden.
Souad vraagt aan haar zus of zij tegen betaling voor groenten kan zorgen.

4.3. Rommelmarkt wijk (23/06)
Er is weinig animo om een eet-of drankstandje te voorzien tijdens de buurtrommelmarkt. We zullen
hier dan ook niet aan deelnemen.

5. Terugkoppeling groene juffen 2.0
Tijdens de eerste vergadering van de groene juffen 2.0 zijn er 2 voorstellen geweest. We zouden
graag de mening van de ouderraad hierover horen:
- Is het een optie om de melk ’s middags af te schaffen? Er blijven immers vaak halve melkflesjes
over die moeten weggegooid worden, het vraagt veel administratieve opvolging, er worden
veel plastieken rietjes gebruikt en het zorgt voor meer geregel tijdens het middagtoezicht. Het
voorstel is om kinderen hun drinkbus te laten meebrengen en enkel kraantjeswater te voorzien.
De ouderraad gaat akkoord met het voorstel.
- Is het een optie om het drinken van soep in te korten. Nu kunnen de kinderen in de winter soep
drinken van de kerstvakantie tot de paasvakantie. Het voorstel is om dit in te korten, dus tot de
krokusvakantie. De ouderraad gaat akkoord met het voorstel.
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6. Varia
-

-

Er is reactie gekomen op de frietjes met frisdrank bij de instappertjes. Voor veel kinderen was dit
de eerste keer dat zij frisdrank hebben gedronken. Ouders bepalen liever zelf het moment
waarop dit voor de eerste gebeurt. Ook het meebrengen van snoep/zoetigheid bij verjaardagen
wordt nog eens aangehaald. Dirk zorgt ervoor dat dit volgend schooljaar nogmaals heel duidelijk
naar alle ouders wordt gecommuniceerd.
Tijdens het vorige soepmoment waren er bijna geen soeplepels. Eventueel moeten we er 100
bestellen. Dirk vraagt even na.
Karen heeft beslist om volgend jaar de fakkel door te geven. Denk er eens over na tijdens de
grote vakantie. Als er ouders zijn die graag meer info willen, die kunnen gerust altijd contact
opnemen. Uiteraard vul je deze functie in zoals je dat zelf wil. Eventueel in duo? Alvast heel veel
dank aan de ganse groep voor de fantastische ervaring!!

Volgende vergadering: af te spreken volgend schooljaar
Verslag ouderraad 20190514 nr. 8
GEMAAKTE AFSPRAAK

VERANTWOORDELIJKE

Navragen soeplepels

Dirk

Data
§
§

Vrijdag 14/06, BBQ
Maandag 24/06 van 08:40-15:30, verhuis

Bijlagen
§

Visie op zorg
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Asap

UITGEVOERD

Neen
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