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0.

Opvolging Covid-19
 Momenteel zijn er 3 leerkrachten afwezig door Corona. Het is nog niet voorbij, er is
integendeel een heropflakkering (ook bij de kleuterleidsters). De leerkrachten staan
nu terug zonder mondmaskers voor de klas en aan de schoolpoort.

1.

Acties ouderraad
a) Cornet: Deze Trooper-actie loopt tot 16-03-’22 en brengt 600EUR op als er nog 13
bakken worden verkocht, aangezien de teller momenteel op 47 bakken staat (ofte
250EUR) en de ouderraad vanaf 60 verkochte bierbakken geen 5 maar 10EUR
ontvangt. Ondanks Tournée Minérale is de actie al een succes, met dank ook aan alle
(aangesproken voormalige) ouderraadsleden die een bak kochten!
b) Paaswandeling: Tijdens de paasvakantie kan er vrijblijvend gedurende een wandeling
worden gezocht naar de naam van The Masked Teacher, waarbij iemand van het
leerkrachtenteam een paashaaspak heeft aangetrokken. Er volgt een mail en een
briefje in de week voor de paasvakantie (maandag of bij de rapporten woensdag voor
de lagere school).
De wandeling start aan de school en gaat richting Guldensporenlaan en Mechels
Broek. Ze is 5,8km lang en er kan 800m worden afgesneden. Nadien kan er een briefje
met het antwoord in de brievenbus van de school worden gestoken waarmee 3 prijsjes
te winnen vallen nl. voor de kleuters, voor 1, 2 en 3 alsook voor 4, 5 en 6.
c) Bloembollen: Stijn en Roel zetten hun schouders onder deze najaarsactie die (kort en
krachtig) zo’n 2 à 3 weken zal lopen. Als deze actie in mei wordt voorbereid en midden
september wordt gelanceerd, dan kan er midden oktober worden geleverd.

2.

Wafeltjesverkoop

 De wafelverkoop was heel goed en kende reeds het vierde jaar op rij een (weliswaar
mindere) stijging. Aangezien de aankoopprijs was gestegen, werd er nu 7EUR
gevraagd voor de harde chocowafels (in dozen met gele sticker), die tezamen met de
(handig individueel verpakte) mengeling meer werd verkocht, hetgeen in verhouding
resulteerde in meer winst.
 Er wordt gespaard voor de nieuwbouw maar tegelijkertijd wordt er ook geïnvesteerd.
Zo werden er gisteren meubeltjes besteld voor de kleuterschool.

3.

Verslag overleg

a) LOK:
 Op 01-02-’22 tijdens de vorige vergadering van het Lokaal Overleg Kinderopvang, werd
o.a. het volgende besproken: het Kinder- en JongerenOntmoetingsCentrum ‘De
Splinter’ (waarvan het proces loopt en het dossier vast zit), de voorbije info-avond
‘meer rust aan tafel’ en de bevraging over ‘het Huis van het Kind’.
 Binnenkort heeft meester Bart een overleg met de schooldirecties van de gemeente
waarbij ook ‘het Huis van het Kind’ ter sprake zal komen. Verder is er sinds 01-01-’22
een nieuw decreet waarvoor de verantwoordelijken van de opvang zullen samen zitten
en waarmee men nog meer wil combineren met de opvang. Ook STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts en Mathematics) vormt een onderdeel van dit
geïntegreerd en toekomstgericht onderwijs.
b) Schoolraad:
 Zoals op de vorige ouderraad aangehaald, werd de verkeerssituatie voorgelegd op de
schoolraad van 03-02-’22, aangezien de verkeersdruk merkbaar is verhoogd en de
verkeersveiligheid is afgenomen. De omgereden palen aan de rand van de stoep
werden terug recht geplaatst, maar de aanvraag hiervoor bleek reeds eerder door
meester Bart ingediend. Sinds de gemeente de perkjes heeft gesnoeid, is er geen paal
meer omver gereden, wat goed nieuws is. Maar meer vrachtverkeer en bestelwagens
in de Zwarte Leeuwstraat doet de drukte toenemen en het is een kwestie van tijd of
er gebeuren hier ongevallen! Is het sinds de Gestellei zone 30 is geworden of wordt
het verkeer door de GPS langs de school gestuurd? We weten het niet, maar blijven
het opvolgen!
 Er is wel wat volk naar de opendeurdag gekomen en ook vandaag en de komende
dagen zal de school rondleidingen geven. Het ziet er naar uit dat er voldoende
kandidaten zijn die vanaf maandag gedurende 1 maand kunnen inschrijven. Het
betreft hier dan vooral (ouders van) kinderen met geboortejaar 2020, maar ook
kinderen van het eerste leerjaar.
De opendeurdag genereerde positieve feedback: het lerarenteam stond er en de
school straalde een gezellige huiselijke sfeer uit. Het was vrij intensief aangezien er op
3 à 4 ouders per 15 minuten was gerekend en dit gedurende 45 minuten, wat wel tot 1
uur uitliep. De leerkrachten van de kleuters en de lagere school konden zo in 2 rondes
heel wat ouders enthousiast informeren. Het systeem van vooraf inschrijven moet
misschien toch behouden blijven zodat de zeer persoonlijke aanpak kan worden
gegarandeerd.
De wachtperiode geeft heel wat onzekerheid voor de ouders want als iedereen zich
inschrijft, is er een plaatstekort. De vraag is ook welke impact de opening van de
tangent en de invoering van enkelrichting op de vesten zullen hebben in de toekomst
op de centrumscholen in Mechelen.
 Ondertussen is onze architect aan het tekenen en zit meester Bart achter de veren van
de directeur infrastructuur. Er is meer budget als er meer kinderen in dezelfde
infrastructuur worden onderwezen ...
 Aline L. wenst zich in de schoolraad te laten vervangen. Kandidaturen zoals die van
Ineke H., zijn zeer welkom tegen de volgende vergadering! Op schoolraden, die 3 à 4
keer per jaar doorgaan, wordt de bouw, het pedagogische project, vrije en
studiedagen, extra muros-activiteiten incl. budget, schoolreglement, directeursprofiel,
scholengemeenschap en nog veel meer besproken.

2

4.

5.

Schoolfeest

 Het schoolfeest van 14-05-’22 werd een eerste maal maandag tijdens de personeelsvergadering besproken. We gaan voor een barbecue waarbij alles wordt geleverd en
klaargemaakt door slagerij Bruynseels, die ook de school sponsort bij Brasserie Marie.
Slagerij Bruynseels kan dan wel de barbecues zelf, een koelwagen en de slaatjes
brengen, maar hun bakkers zijn allemaal bezet door communiefeesten. De ouderraad
volgt de directeur dat we dit wel kunnen ondervangen én dat we jaarlijks een beroep
kunnen doen op slagerij Bruynseels aangezien dit heel veel zorgen wegneemt. De
eerste shift van 11u30 tot 13u30 wordt gevolgd door de optredens waarna er een
tweede shift van 16u00 tot 18u30 plaatsvindt. Het schoolfeest heeft als thema ‘over
de wereldbol’ en biedt naast optredens, eten en drinken ook spelletjes etc. aan.

Pannenkoeken
 Meester Bart hoopt op 6999 pannenkoeken (want bij 7000 pannenkoeken krijgt hij als
laatste leerkracht tijdens het schoolfeest een slagroomtaart in zijn gezicht). Vorig jaar
werden er 5000 pannenkoeken verkocht, wat ook al best veel is. Aangezien de meeste
mensen zaterdagvoormiddag hun pannenkoeken komen ophalen, dienen we ze
vrijdagavond al te bakken. De pannenkoeken(pannen) moeten niet alleen even groot
maar ook even dik zijn, waardoor de werkgroep die de pannenkoekenafspraken maakt,
ook pollepels van dezelfde grootte heeft aangeschaft. Naderhand worden de
pannenkoeken dan met de hulp van ouders op een karton gelegd en verpakt.

6.

Grootouderdag (voor de kleuters)
 Op 30-03-’22 vindt deze wandeling (toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen)
plaats, waarbij een schat wordt gezocht door kleuters met hun grootouders in 2
groepen (met vertrek om 9u00 en 9u15). Er is een toneeltje met een piraat en een
papegaai en onderweg wordt er door de leerkrachten in standjes met activiteiten
voorzien. Als de schat met de hulp van een schatkaart wordt gevonden, kan elke
grootouder nog nagenieten tijdens een koffiemoment.

7.

8.

Ouderbevraging

 Volgende week maakt de werkgroep een analyse van de ouderbevraging die eind vorig
jaar werd afgerond. 70% van de gezinnen heeft de bevraging ingevuld en ook al is dit
iets minder dan 2 jaar geleden, dit is zeker niet slecht. Het is wel verrassend dat er
maar 7 papieren versies zijn binnengebracht tgo. 20 de vorige keer, waardoor de
resultaten sneller kunnen worden verwerkt.

Leefwereld van de kinderen (Woordje van de leerkrachten)

 Juf Annelies doet momenteel observaties bij haar kleuters, hetgeen nadien ook tijdens
oudercontacten wordt gedeeld. Hierbij wordt er op een aantal punten gericht en dit
een aantal keren per jaar. Dit is belangrijk om het groeiproces op te volgen zodat er op
kan worden ingespeeld en extra aandacht aan kan worden gegeven.
Vroeger gebruikte men een toetertest, maar deze papieren versie was wat verouderd.
Tegenwoordig gebruikt men in februari de toeterbox, die gevarieerder maar eigenlijk
hetzelfde test. Deze box werd 3 jaar geleden door juf Leen zelf ontwikkeld en
uitgewerkt. Ze is voor de leerkrachten iets arbeidsintensiever maar bezorgt de
kinderen door zijn spelenderwijze aanpak minder stress.
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Om na de krokusvakantie terug in het ritme te komen, is deze week themaloos.
Volgende week is het thema ‘de ark van Noah’ en voor de vakantie komen nog
carnaval, ridders en bouwen aan bod.

9.

Varia

 Een ouder brengt de schrijfwijze op school van de hoofdletter ‘P’ onder de aandacht.
Kan het boogje worden vergroot tot dezelfde grootte als bij de ‘R’? De directeur
bekijkt dit en koppelt terug.
 Een goede pengreep ofte de manier waarop een pen wordt vastgehouden, is
belangrijk maar neemt af. Hier wordt veel op gewerkt en er is al veel over
gediscussieerd hoe dit kan worden verbeterd. Zo maakt men bvb. gebruik van
potloden met uitsparingen en houdt men ‘schrijfdansen’. Vanaf het derde leerjaar laat
men dit los en ontwikkelt elk kind zijn eigen schrijfstijl.
 Juf Stephanie, die gisteren nog gewoon lesgaf en aan de schoolpoort stond, is
vanmorgen bevallen! We wensen haar een dikke proficiat (en voorzien een attentie
vanuit de ouderraad)! Juf Emilie verwacht een tweede kindje!
 Op de volgende vergadering van de ouderraad zal ook de opvolging van de voorzitster
geagendeerd staan, aangezien Veerle (met een jongste dochter in het vijfde leerjaar)
volgend jaar aan haar laatste jaar toe is. Zelf geeft ze aan dat je zoveel of zo weinig
van het voorzitterschap kan maken als je zelf wil en dat ze maar een fractie doet van
haar voorgangster Marianne S. Ook al is het door Corona rustiger met minder
activiteiten, Veerle is zeer actief en zet iedereen op weg. Hopelijk verloopt volgend
schooljaar normaal zodat we beter kunnen netwerken en elkaar leren kennen!

Volgende vergadering: dinsdag 31 mei 2022 (om 20 uur).
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