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dienst.

Evaluatie vorige activiteiten
Spitsstop – 1 september 2016
•
•

•
•
•
•

Veel volk, sommige ouders nemen dagje verlof op 1 september.
Nieuwe ouders vinden het leuk om verwelkomd te worden op school, voor kleine
kleutertjes was dit misschien overweldigend, maar meestal vormt dit geen groot
probleem.
Kan de tafel volgende keer wat verder weg geplaatst worden van de ingang, zodat er
meer plaats is om door te kunnen?
Volgend keer na de kerstvakantie: voorstel glühwein?
Idee: eventueel eens organiseren na een schooldag?
Dank je wel aan de school voor de fantastische steltenloper! Hij heeft nog plannen dit
schooljaar, we kijken er al naar uit!
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Komende activiteiten
School Op Zijn Best – 22 oktober
•
•
•
•

Concept is veranderd: lampionnentocht in thema ‘1001 nachten’.
Er wordt eerst een lampion geknutseld, gevolgd door een gezamenlijke tocht onder
begeleiding. Kinderen mogen verkleed deelnemen aan de optocht.
Er zal soep en pannenkoeken voorzien worden.
Er wordt nog volk gezocht om te helpen, zowel voor de voorbereidingen,
pannenkoeken,… Werklijst zal rondgegeven worden en aan het verslag als bijlage
worden meegestuurd.

Sinte Mette zingen – 10 november
•
•
•

•

Hamvraag: laten we deze activiteit doorgaan? Deze activiteit vraagt weinig werk om
op een snelle manier een mooi centje in te zamelen.
Heeft er iemand zin om deze activiteit te organiseren? Sofie, Kevin en Brigitte
Wordt deze editie opengetrokken naar zingende kinderen? Werkgroep kan dit zelf
bepalen. Indien met kinderen moeten de ouders ook meegaan om de
verantwoordelijkheid te dragen.
Als er 2 groepen mee gaan zingen, geven we de helft van de opbrengsten aan het 4de
leerjaar voor extra blaasinstrumenten.

Vragen en varia vanuit de school
Kalender:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21 september: begin Vlaamse Vredesweek
23 september: klasfoto’s
26 september tot 30 september: bosklassen 5de leerjaar
28 september: Vlaamse Veldloopdag
3 oktober: facultatieve verlofdag
5 oktober: sportdag kleuterschool, dag van de leerkracht
6 oktober: 3de leerjaar herfstwandeling
7 oktober: sportdag lagere school en herfstwandeling 1ste leerjaar
10 oktober: start week van het bos
11 oktober: ‘rollebolle’ 3de kleuterklas
19 oktober: herfstwandeling 4de leerjaar, voetbal 4 tegen 4
21 oktober: dag van de jeugdbeweging
22 oktober: school op zijn best
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•
•
•
•

24 oktober: hercontrole fietsen
25 oktober, 27 en 28 oktober: heks Kamille 2 de kleuterklas
26 oktober: herfstwandeling 6de leerjaar
27 oktober: 1ste rapport

Leerlingenaantallen
•
•
•
•

198 kleuters
192 onderbouw
124 vredestraat
(514 leerlingen in totaal)

Toekomstplannen
•

•
•

Er komt een nieuwbouw in ColomaBos, op 1 september 2018 zal deze klaar zijn en in
gebruik genomen worden. Hiervoor moet de capaciteit van de school vergroten,
anders werd dit dossier niet goedgekeurd. Dit gebouw zal komen op de plaats van de
onthaalklassen. Dit gebouw zal grotendeels (70%) gesubsidieerd worden. Ook de stad
Mechelen zou steunen.
5de leerjaar zal verhuizen naar de vroegere turnzaal in de Vredestraat, na de
herfstvakantie. Deze werd opgesplitst in 2 klassen.
Containers worden momenteel gehuurd, dit contract werd verlengd. Ze mogen
blijven staan tot de dag dat de nieuwbouw in gebruik genomen wordt.

Blazersklas – 4de leerjaar
•
•

•
•

Leerlingen krijgen tijdens het hele schooljaar de kans om deze muziekinstrumenten
te leren spelen in groep.
Het 4de leerjaar zoekt nog steeds 15 blaasinstrumenten (dwarsfluit, trombone,
klarinet, trompet en saxofoon) voor hun project. Ze zoeken ook sponsors, eventueel
voor mondstukken in plaats van blaasinstrumenten. Eventueel via crowdfunding?
Deze optie zal bekeken worden door Stefan en Koen.
Karrewiet komt binnenkort een reportage maken.
Ook via de krant gaat er getracht worden extra aandacht te krijgen voor dit project
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Vragen en varia vanuit de ouders
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

Reclame voor de kledingactie: er zal opnieuw een inzamelmoment komen tussen 7
en 15 november. Meer informatie volgt nog!
Internet in de Vredestraat: Het internet werkt opnieuw, maar ondergaat sinds
installatie wel vaker een storing
Kiva infoavond was zeer interessant. De opkomst was bedroevend, er waren meer
inschrijvingen dan aanwezigen. De school wil graag eens debatteren met de
ouderraad hoe het komt dat er weinig mensen naar infomomenten komen. (Vooral
omdat de aanwezigen nu vooral personeel, mensen van de ouderraad,… waren).
Zowel deze avond als tijdens de infomomenten begin schooljaar valt dit enorm hard
op. De school wil graag een breder ouderpubliek aantrekken. We nemen dit
onderwerp mee naar een volgende ouderraad.
Warme maaltijden: Waarom wordt er niet meer naar ColomaPlus gegaan om te
eten? De prijs is niet meer democratisch (€ 6,00 voor een kleutermaaltijd is wel veel).
De reden dat er niet meer naar ColomaPlus gaan, is organisatorisch (teveel
begeleiding voor weinig kinderen). De ervaring van de school is dat er gehaast moet
gegeten worden, kinderen konden kiezen (vooral dessertjes en frietjes), heel druk
tussen de leerlingen van het middelbaar. De school moet nog steeds bijbetalen om
uit de kostprijs te geraken, vandaar dat er gekozen werd voor 1 bedrag voor elke
leerling.
3 december Quiz van de ouderraad
Brief voor de uitnodiging van de openklasdag werd heel laat gepost waardoor
sommige nieuwe kleutertjes dit moment gemist hebben.
Er staan veel distels tussen de fietsenrekken. De zone rond de fietsenstalling zou
bespoten zijn. Wettelijk gezien is dit verboden.
Waarom staan de benodigdheden voor de 3 kleuterklas niet in de Colomascoop, en
die voor de leerlingen van de lagere school wel? Reden: dit is verschillend bij elke
leerkracht van de 3de kleuterklas.
Aansluitende opmerking: spijtig dat de colomascoop vermeld dat leerlingen een
boekentas en pennenzak moeten voorzien en dat er dan met plastiek dozen gewerkt
wordt. De aankoop van een pennenzak is dus overbodig geweest.
Er is weer meer verkeer op de piekmomenten voor het ophalen en afhalen van de
kinderen op het weggetje naar de school.
Is er een huiswerkbeleid binnen de hele school? Worden bepaalde strategieën
doorgegeven doorheen de verschillende jaren? Het nut van de schriftelijke
voorbereiding in het 5de leerjaar is niet voor alle leerlingen en ouders heel duidelijk.
Sommige kinderen krijgen hier heel veel stress van. Tip voor de ouders: bespreek dit
met de betreffende leerkracht.
Niet alle ouders hebben eventueel tijd en kansen om hun kind te begeleiden bij het
huiswerk. Hoe vangt de school dit op? Er vormen zich zo toch 2 snelheden van
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•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

kinderen (kinderen met ouders die helpen en kinderen die hun huiswerk helemaal
alleen maken).
In sommige scholen laten ze ouders enkele momenten meevolgen in het 1ste leerjaar.
Ze krijgen zo meer inzicht in de manier van werken.
Hoe wordt er gedifferentieerd binnen de school? De school heeft een zeer goed, zeer
groot zorgteam. Men probeert zoveel mogelijk naar individuele ondersteuning te
gaan. Kinderen krijgen bv. vaak huiswerk mee op hun eigen niveau.
Spijtig dat er op een ouderraad niet vaker tijd besteed wordt aan pedagogische
onderwerpen. Vaak gaat het meer over ‘Sinte mette zingen’, geld inzamelen,… dan
inhoudelijke thema’s. Vorig jaar hielden we hiervoor een enquête. Het bestuur is
bezig om enkele onderwerpen die hieruit naar voor kwamen op de ouderraad te
brengen.
Is er een strafbeleid? Moet een rekentaak een straftaak zijn? Wat is dan het verschil
met een gewone huistaak? Kan er een alternatieve straf afgesproken worden?
Er is een brief meegekomen met de kinderen van de lagere school naar de vraag
welke extra zorgen (logopedie,…) kinderen krijgen buiten de school. Welk doel had
dit? Puur informatief voor de school
Huiswerkklasje na school, hoe werkt dit? Maandag, dinsdag en donderdag tussen 4
en 5 uur. 1 klas voor 1ste leerjaar, 1 klas voor 2de en 3de leerjaar, 1 klas voor
bovenbouw. Bedoeling is dat kinderen hier zelfstandig hun huiswerk maken.
Begeleiding zijn vrijwilligers (geen leerkrachten die uitleg kunnen geven). In de mate
van het mogelijke mogen ze na hun huiswerk al direct terug gaan spelen (afhankelijk
van het weer en de grootte van de groep).
Naschoolse activiteiten: Wordt er nog sport georganiseerd na schooltijd? Of kan dit
opnieuw gebeuren, eventueel tegen betaling? Sport na schooltijd door vzw Jeti is
gestopt. Deze vzw heeft hier geen tijd meer voor. Buiten de ‘SVS’activiteiten op
woensdagnamiddag wordt er niet veel meer georganiseerd. Kunnen er eventueel
externen ingeschakeld worden om een dansles, turnles te organiseren? Hier kon de
directie nog geen antwoord op geven.
Infoavond: Stond er duidelijk in de Colomascoop vermeld dat er ook info in de klas
komt? Bij meerdere kinderen uit hetzelfde gezin kan je best niet met maar 1 ouder
komen maar weten alle ouders dit op voorhand?
Komt er dit jaar een grootouderfeest? De werkgroep is dit nog aan het bekijken.
De school zoekt nog steeds leesouders en leesgrootouders.
Nieuwe ouders vinden dat ze terecht gekomen zijn in een heel hartelijke, nieuwe
school.
Klasverdeling: 1ste leerjaar werd volledig door elkaar gehaald ten opzichte van de 3de
kleuterklas. Hoe gaat de communicatie tussen de juffen van de 3de kleuterklas en de
leerkrachten van het 1ste leerjaar over de zorg?
Kan er ook duidelijkheid komen over het al niet opgeven van namen van vriendjes?
Sommige ouders mochten dit wel doen, andere ouders weer niet.
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Er was ook onvoldoende gecommuniceerd tussen de zorgjuf van de onderbouw en
de zorgjuf van de kleuters. Waarschijnlijk is dit verloren gegaan in de drukte van
einde en begin schooljaar. Ook bij kinderen die naar het vierde leerjaar gaan, liep de
communicatie anders dan gepland.
Kunnen er eventueel verjaardagstraktaties per maand gebundeld worden? Op deze
manier wordt er minder voedsel verspild? De school vindt het belangrijk dat elke kind
zijn eigen dag/moment krijgt om in de belangstelling te staan.
Hoeveelheid van klasmengelingen: Klassen moeten gemengd worden als er wordt
overgegaan naar een ander aantal klasgroepen. Klasgroepen worden enkel gemengd
indien dit noodzakelijk (pedagogisch, aantal leerlingen, verhoudingen,…)
Na 11 jaar Colomaervaring en veel werkpunten tijdens deze vergadering, blijft het
nog altijd heel leuk om aanwezig te kunnen zijn op deze vergaderingen.
Kiss& Ride zone: hoe loopt dit enkel aan de kerk? Vlot, er blijven ook steeds minder
auto’s van buurtbewoners in de weg staan op het kerkplein.
Spijtig dat er nog veel foutparkeerders zijn aan de poort van de Colomalaan
Indien vriendelijke verzoeken niet voldoen, zal de wijkagent kortelings tussenkomen
dmv boetes. De school hoopt echter dat het niet zover moet komen.
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