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Anti-pestbeleid
Een pedagogische tekst wordt m.b.v. een beamer toegelicht en verschijnt nadien op
de webstek (http://sintemariaschool.be/wp-content/uploads/2021/11/Anti-pestbeleid-2021.pdf). Het antipestbeleid van onze school maakt deel uit van de ouderbevraging die zo’n 1,5 jaar
geleden werd uitgevoerd en waarvan ondertussen zo goed als elk punt werd
verwezenlijkt, inclusief de vernieuwing van de kleuterspeelplaats. Een volgende
bevraging kan worden verwacht in januari ’22 en wordt door de werkgroep ‘visie’
voorbereid.
De visietekst kadert hoe de (voornamelijk lagere) school met pestgedrag omgaat en
vertrekt vanuit ZILL (Zin In Leren, zin in Leven) alsook vanuit ‘ons warm nest’. Het
belicht het verschil tussen plagen en pesten alsook tussen pester en slachtoffer.
Cyberpesten komt eveneens aan bod, hoewel er in principe geen GSM’s op school
worden gebruikt, maar eventueel wel onderweg (om ouders bij een lekke band te
verwittigen bvb.). 5de en 6de jaars hebben WhatsApp-groepjes en kinderen zijn vaak
zeer vaardig met technologieën, zo ook met het digitale bord.
De preventieve aanpak staat voorop in de school, met o.a. Frieke en Froefroe. Als
kinderen zich minder vervelen, gaan ze ook minder pesten. Er wordt o.a. gewerkt
met middagactiviteiten (door meester Maxim), fit-o-boxen en gevoelstekens. De
kleuterspeelplaats is aangepast en er is op de lagere school een rustige hoekje en ‘de
boomstammetjes’. Leerkrachten zien erop toe dat kinderen die ruzie maken hier in
een aantal stappen het probleem zelf trachten op te lossen of - als ze boos zijn - hier
kunnen afkoelen. Verder hebben de leerkrachten onlangs kindgesprekken gevoerd
waarbij elk kind tijdens een gesprek met zijn of haar leerkracht bezorgdheden kon
uiten alsook vertelde hoe het zich voelt in de klas.
In de visietekst worden ook de directe en indirecte signalen behandeld om pesten te
herkennen. Wat te doen als ouder en als school? We kiezen voor een herstellende
aanpak, waarbij klasafspraken en ‘het’ bespreekbaar maken, belangrijk zijn. De ‘noblame’ aanpak (vanaf het vierde leerjaar) wordt uitgelegd, waarbij men met de groep
gesprekken voert om tot oplossingen te komen. Dit is gelukkig nog niet vaak nodig
geweest.



2.

Dit document informeert hoe de school samen met de ouders pesten aanpakt. De
preventieve aanpak met o.a. Frieke en Froefroe blijkt te werken, want er zijn de
laatste jaren minder conflicten!

Verwelkoming 2 nieuwe leden
 Stijn Verbruggen bouwde als papa van Felix (3de kleuterklas) en Basil (1ste kleuterklas)
mee de trap van de speelheuvel op de kleuterspeelplaats. Hij verwacht (te kunnen
meehelpen aan) leuke initiatieven en is geïnteresseerd in het beleid.
Wim Janssens is de vader van Oona (1ste kleuterklas) en een tweede kindje volgt in
januari. Hij hoopt zaken te verbeteren en te organiseren. Recent was hij al betrokken
bij de flyer van de soepactie. Ook die van de ouderraad gaat hij onder handen nemen.
Wij heten beide heren hartelijk welkom bij de ouderraad!
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Bestuur ouderraad
 Anne-Charlotte Peeters (met een dochter in het 6de leerjaar) werkt nog achter de
schermen van de ouderraad als penningmeester en heeft reeds eerder aangegeven
ook hiermee te willen stoppen.
Tine Bernaerts zal de functie van penningmeester na de soepactie van haar
overnemen, hetgeen o.a. inhoudt:
- de start- en eindkassa bij een activiteit opmaken,
- Trooper opvolgen,
- betalingen verrichten en
- de ouderraad regelmatig op de hoogte houden van de stand van de rekeningen.
Wij wensen Tine te bedanken voor haar aangegane engagement!
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Covid-maatregelen

 Corona blijft meespelen op dit ogenblik. Voor de herfstvakantie, die net op tijd kwam,
was het even spannend. Het CLB liep vertraging op met de opvolging. De school
volgde de situatie ook wel op en gaf ouders een melding als er 2 (later 4) besmettingen
binnen dezelfde week in één klas werden gedetecteerd. Dagelijks dienen er ouders en
kinderen in quarantaine te gaan hetgeen veel stress geeft, ook voor de leerkrachten,
die boekjes meegeven voor de kinderen die thuis zitten.
De maatregelen op school zijn strenger dan wettelijk opgelegd; we zijn één van de
enige scholen die in september met maatregelen zijn gestart.
 Men gaat ervan uit dat ook lagere schoolkinderen die niet in het vijfde en zesde
leerjaar zitten, zonder al te veel weerstand een mondmasker zullen dragen. Wel is
men er zich van bewust dat er veel communicatie verloren gaat door die
mondmaskers. Ook kleuters missen veel en die dragen er zelf natuurlijk geen.
De situatie wordt van dag tot dag opgevolgd, 7 dagen op 7.

Groepsfoto ouderraad.

 De status is nog steeds ongewijzigd: Veerle belooft een Doodle aan te maken
(zondagnamiddag?) want de huidige foto op de webstek van de school is echt
verouderd. Eventueel als tussenstap een printscreen te nemen wanneer we online in
aula-modus vergaderen?
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Toelichting activiteiten.

 Fluo-actie: Deze wordt toegelicht door (de werkgroep met) Frieke en Froefroe.
Morgen is er een (ingetogen en veilig) fluofeest.
 Voorleesweek: Wegens de piekende cijfers van Covid-19, is dit natuurlijk niet veilig
met ouders en grootouders. De rem wordt ook gezet op het leesproject.
De bib gaat vanaf woensdag terug open voor de kinderen nadat er technische
systeemaanpassingen werden uitgevoerd. Het heeft een tijdje geduurd, maar nu
beschikken ook de naburige bibliotheken over hetzelfde systeem, wat uiteraard
positief is voor de lezer!
 Leerlingenraad: Elke klas heeft een afgevaardigde in de leerlingenraad, die nu zelf
mocht nadenken hoe ze prijzen zou uitreiken. Er waren prijzen per graad alsook voor
de kleuters voorzien en de winnaars staan op een foto in de nieuwsbrief.

Pedagogische studiedag

 Op woensdag 01-12-’21 gaat er een pedagogische studiedag door met een muzische
inhoud, wat al een tijdje geleden is. Eerder hadden de leerkrachten het op zo’n dag al
over het nieuwe systeem van taal en WereldOriëntatie bij de lagere school en ‘hoekjes’
bij de kleuters. Muzische vorming komt in 2 sessies aan bod nl. één op de studiedag
zelf en één op een personeelsvergadering. Op de schoolraad wordt hier dieper op
ingegaan en wordt ook het prioriteitenplan toegelicht.

Extra lestijden

 De overheid heeft net voor de herfstvakantie extra lestijden vanaf 01-09-’21
toegekend en dit voor aanvangsbegeleiding, samen school maken en ondersteuning
kerntaak (leerkrachten). Gelukkig heeft meester Bart hier bij het begin van het
schooljaar reeds op geanticipeerd.
Meester Maxim vult deze uren in op
dinsdagvoormiddag en komt dan mee in de klas werken.
Gevreesd wordt dat de uren die de minister nu geeft om bvb. de achterstand van
Covid-19 weg te werken, volgend jaar zullen verdwijnen. Deze tijdelijke extra uren
worden gebruikt om de school draaiende te houden. Vanaf 2 à 3 zieken is er een
onoplosbaar probleem. In Thomas More zijn er ook slechts 60 tegenover voorheen
180 studenten die de opleiding ‘leerkracht’ voltooien en die tijd nodig hebben om
nadien in hun job als leerkracht te groeien.
Er heerst een grote bezorgdheid bij meester Bart omdat er structureel onvoldoende
onderwijzend personeel op de arbeidsmarkt te vinden is en hij ervaart dat het
moeilijker en moeilijker wordt om ‘de puzzel te leggen’, hetgeen de kwaliteit van het
onderwijs uiteraard niet ten goede komt ...

Financiën

 Trooper doet regelmatig acties waarbij je kerstkaarten kan verkopen of koekjes kan
aanbieden. Echter, Trooper is vooral een gemakkelijke manier voor de ouderraad om
geld in te zamelen. Helaas is Trooper en zijn Botje nog veel te onbekend en weinig
gebruikt ... Hoe kunnen we hier verandering in brengen?
- Op een flyer toevoegen (helaas te laat voor de soepactie)?
- Op een andere manier in de nieuwsbrief opnemen?
- Op een massa-evenement in de kijker zetten?
- ...
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10. Activiteiten ouderraad

 Dag van de leerkracht: De pakketjes werden in deze moeilijke Coronatijden zeer
gesmaakt door de leerkrachten!
 Soepactie: De bestellingen lopen redelijk vlot binnen. We voorzien wel wat extra soep
voor ‘voorbijgangers’. Ook mensen uit de buurt hebben een uitnodiging in de bus
gekregen, al zien we dit eerder als een vorm van reclame voor de school.
De afhaling dient maandag 22 en dinsdag 23 november ’21 tussen 15u30 en 18u te
gebeuren, wat mooi samenvalt met het oudercontact van de kleuters. De school van
Dirk (= man van voormalig ouderraadslid Inge Van Hoof) levert telkens op de dag zelf.
 De reservatie van het Ludwinahuis - voor het weekend van 12 en 13 maart ’22 - werd
nog steeds niet geannuleerd, echter zal dit nu wel gebeuren. Er wordt voorgesteld om
later op het schooljaar op school een pyjamafuif of wandeling of ... te organiseren.

11. Fietsregistratie

 Het fietsregistratiesysteem is ondertussen vervangen door de gemeente, maar nog
niet in werking. Dit is zonde, want het betreft hier een serieuze investering van de
gemeente. Belangrijk is natuurlijk wel dat het systeem deftig werkt eens ingevoerd,
wat in het verleden niet altijd het geval is geweest.
 Uiteindelijk is het toch de politie die de fietscontrole heeft uitgevoerd, wat we ten
zeerste appreciëren. De fietsen bleken redelijk goed in orde; het was zelfs één van de
betere jaren!

12. Infrastructuur
 Er wordt een stand van zaken gegeven dewelke uitgebreider aan bod komt op de
schoolraad. Wel kan worden vermeld dat er vorige week nog overleg was met de
directie infrastructuur van het KOMO-schoolbestuur.
Eerder had men al
samengezeten met de gemeentelijke bouwdienst, dewelke slechts vage richtlijnen
vooropstelde. De architect bekijkt ook ventilatiesystemen, waarvan men verwacht dat
de reglementering strenger wordt. Met Covid-19 en de bijhorende open ramen, lopen
de stookkosten momenteel hoog op.
De containers wil men weg en er wordt opgemerkt dat de refter dagelijks grotendeels
leeg staat. Men zou het geld van de bussen voor vervoer van en naar sporthal
Berentrode, liever in een lening steken. Er is alleszins een meerjarenplan nodig waarbij
de verschillende werken worden gefaseerd. Voor de financiële impact van het
masterplan, zit men met de financiële directie samen.
Men start ook met de begroting bvb. wat zijn in het komende boekjaar de
investeringen voor ICT.

13. Huishoudelijk reglement
 Veerle VN. past de (voor)naam van de penningmeester nog aan nl. Tine Bernaerts i.p.v.
Anne-Charlotte Peeters en brengt dit tegen volgende ouderraad in orde.

14. Leefwereld van de kinderen (Woordje van de leerkrachten)
 Juf Katleen geeft zorg aan de kleuters tot aan de kerstvakantie, vooral taal en
wiskundige begrippen. Ze volgt hierbij de thema’s in de klassen: na herfst en bos nu
meer de Sint, waarna knuffels en speelgoed. Dit is een belangrijke periode voor de
kinderen, die een beetje zenuwachtig worden. Verder geeft ze ook schrijfondersteuning aan het eerste leerjaar en biedt ze extra hulp aan de instappers.
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 Voor de kinderverzorging is er dan wel een verdubbeling van het aantal uren, maar 22
kleuters in 1 groep vraagt nu eenmaal veel zorg. Meester Bart geeft ook mee dat
tijdens de uren dat meester Maxim een klas opvangt, de leerkracht in een andere klas
langs gaat. Het idee hierachter is dat leerkrachten van elkaar kunnen leren.

15. Volgende vergaderingen ouderraad
- Woensdag 19 januari 2022.
- Donderdag 10 maart 2022.
- Dinsdag 31 mei 2022.

16. Varia

 De ouderraad werkt aan een nieuwe versie van haar folder waarbij ofwel alles wordt
vernieuwd ofwel wordt vertrokken van het huidige ‘schoolschriftje’ waar de
voorstelling van de leden van de ouderraad up-to-date wordt gebracht en waar een
foto van de speelheuvel aan wordt toegevoegd.
 De inschrijving voor onze school start in januari (voor broers en zussen). Dit gaat via
LOP Mechelen en meester Bart is dit nog aan het verwerken. Voor meer info, check
https://www.kiesjeschool.be.
 Een ouder meldde ons via Facebook het concept van verkeersouders (zie tevens
https://www.verkeersouders.be), waarbij je je kan opgeven om voor onze school
contactpersoon te zijn met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het VSV geeft
ondersteuning aan scholen met bvb. fietscontrole, kus-je-weg, helm-op-fluo-top,...
Registreren is gratis en dan krijg je o.a. een hesje. Wie heeft er interesse?

Volgende vergadering: woensdag 19 januari 2022

(om 20uur in de refter of online)
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