Verslag ouderraad 21 oktober 2019
Aanwezig: Ruth, Michel, An, Vanessa, Mattias, Kristof, juf Elke, juf Inge C, juf Inge VH, Jeroen, Brigitte,
Mieke, Koenraad
Verwittigd: Katty, Myriam, meester Marc
Agenda:
Voorstelling STEM traject door meester Ben, juf Kay, juf Famke
Onze school is uitgekozen om (als eerste lagere en kleuterschool) in Mechelen uitgekozen om een
STEM traject uit te werken van kleuter tot einde lagere school om op die manier kinderen al
vertrouwd te maken met STEM. STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics
Alles start van een vraagstelling of probleemstelling en er kunnen verschillende oplossingen zijn voor
eenzelfde probleem. Falen kan, is deel van het onderzoek.
Er gaat een leerlijn voor de school uitgewerkt worden (van kleuter tot 6de leerjaar) door de
leerkrachten.
in klas 6C zou misschien een STEM lokaal ingericht worden waarin het materiaal kan gestockeerd
worden. Doel na kerstvakantie.
Elke maand krijgen alle leerkrachten een activiteit/opdracht (onderbouw en bovenbouw)
voor de kleuters zal de leerkracht ook verschillende technieken laten zien, maar kleuters mogen ook
veel zelf doen/ontdekken. (vb zelf zanddeeg maken door juiste verhoudingen tussen de ingrediënten
te zoeken)
Kernteam gaat op zoek naar sponsors, bedrijven om materiaal te voorzien
Vraag: wat acht de ouderraad mogelijk om te steunen / helpen om lokaal in te richten en enkele
startende aankopen te doen (vb kleine robots)?
idee: soort van geboortelijst aanleggen waar mensen iets kleins van kunnen aankopen (vb hamers,…)
oproep voor tweedehands materiaal
Vorige activiteit:
fietsgarage: aantal fietsen hersteld in Vredestraat en Coloma bos.
Als er in de toekomst nood is aan een nieuwe klusjesdag, dan zouden we dit in samenwerking zijn
met de school en zal er een gezamenlijke oproep gelanceerd worden.
Komende activiteiten
Sinte Mette 10 november ’s avonds.
’s avonds. Peter Gusta gaat niet mee, maar zijn kar met muziek gaat wel mee. Je hoeft dus niet heel
de tijd zelf te zingen. Mantels liggen klaar (klein en groot)
Kinderen meer dan welkom maar onder begeleiding van een eigen volwassene. Instrumenten mogen
ook altijd meegenomen worden.
1 van de trommels is stuk (eens polsen bij Bart van Ten Zuiden of die kan gemaakt worden?)
Mensen die in de straten langs het traject wonen, worden met een flyer verwittigd.
Vuurfeest
inschrijvingen lopen vlot binnen.
Vergeet niet tijdig in te schrijven! Belooft weer een heel gezellige avond te worden.

Verkeersveiligheid
Sara en Katty starten werkgroep op.
Juf Sofie werkt vanuit de school aan acties om zichtbaarheid te verhogen, sensibiliseren van de
kinderen.
Kunnen beide groepen gebundeld worden? Lijkt initieel wat moeilijker te zijn omdat de werkgroep
verkeer in de school voornamelijk meer “ludieke” acties doet om de kinderen te sensibiliseren.
Na de herfstvakantie willen we een werkgroep oprichten om op een constructieve manier te bekijken
hoe de veiligheid rond de school kan verbeterd worden. In deze werkgroep zouden we graag
meerdere mensen vertegenwoordigd zien: fietsers, mensen die te voet naar school komen, mensen
die hun kinderen met de auto komen afzetten. Ideeën zullen dan nadien met de school en betrokken
instanties doorlopen worden.
Mensen die zich geroepen voelen om mee te werken aan een veilige situatie, mogen zich melden via
iemand van de ouderraad.

naschoolse sport
gestart voor onderbouw. 1 gemiste les (door miscommunicatie bij lesgevers), die zal ingehaald
worden. Duidelijke communicatie van meester Tim de dag nadien.
Bij volgende inschrijvingen ook vragen om contactgegevens mee te geven zodat ouders kunnen
verwittigd worden indien een les onverwacht niet zou kunnen doorgaan.
Ook nog eens kijken naar locatie. Sport ging door in Zoutleeuw, maar opvang zat daar ook bij slecht
weer. Hier wordt ook nog naar een oplossing gezocht door meester Tim (bij Coloma plus)
Zoutleeuw is recent afgekeurd. Hier mag geen enkele activiteit meer doorgaan. Er is dus een absolute
noodzaak om een oplossing te vinden.
financiën
13.859€ op rekening
speeltuig van onderbouw (herstelling gedaan eind september) moet nog betaald worden (rekening is
nog niet ontvangen)
schoolraad
toelichting gekregen over KOMO. KOMO = Katholiek Onderwijs Mechelen en Omgeving. Dit is een
samenwerking van meerdere basisscholen en enkele middelbare scholen.
verandering zal voornamelijk zichtbaar zijn op de schoolrekeningen. (de Ranken is opgegaan in
KOMO) Elke school zal zijn eigenheid behouden!
uitrol van ZILL in schooljaar 2020-2021
nieuwe taalmethode is gestart (taalkanjers). Kinderen zijn enthousiast. Voorbereiding ging wat
moeilijker (door wat problemen bij de uitgeverij)
ouders, directie en parochie hebben afgesproken om rond thema te werken: huiswerk en welzijn &
gezondheid.
Welzijn & gezondheid: zowel mentaal als fysiek.
Huiswerk: tegen einde van dit schooljaar een handleiding uitdelen waarin visie op huiswerk duidelijk
uitgelegd wordt en tips & tricks voor ouders. Ook duidelijk stellen wat er in elk leerjaar verwacht
wordt, opbouw doorheen de jaren.

Jeroen moet zijn werkzaamheden in de schoolraad stopzetten omwille van tijdsgebrek door zijn job.
Zijn plaats komt vrij maar laat de groep niet in de steek.
Schoolraad omvat 3-4 vergaderingen per jaar + bestuursraden van de ouderraad.
Mensen die graag mee nadenken over beleid, mogen zich melden bij iemand van het bestuur.
Info vanuit de school
maandkalender van november (komt ook nog via mail)
verkeersweek start na herfstvakantie.
bosklassen na vakantie
bezoek aan containerpark door 6de leerjaar
herfstwandeling 2de leerjaar
fluodag 7 november
12 november: grootouderfeest. Vertelavond. Is ’s avonds omdat veel grootouders werken overdag.
13 nov: bezoek moskee op Olivetenvest voor 6de leerjaar
14 nov: kronkeldiedoe
18 nov: start voorleesweek + oudercontact kleuters en 1ste LJ
21 nov: medisch schooltoezicht 1ste LJ + vaccinatie 5de LJ.
28 nov: workshop toverfluit 1ste LJ
6 dec: groot bezoek "
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5 dec: 1B Medisch Schooltoezicht
kamer Z
Vragen van ouders:
hoe worden kinderen voor leerlingenraad gekozen?
Iedereen kan verkozen worden.
Sommige kinderen worden meermaals verkozen (schooljaar na schooljaar)
Worden favorietjes makkelijker verkozen? Elke leerkracht heeft zijn/haar manier om de
klasafgevaardigde te verkiezen. Op voorhand wordt aan de kinderen duidelijk uitgelegd wat de
leerlingenraad inhoudt en wat daar gedaan/besproken wordt.
Kinderen moeten wel durven spreken en verslag uitbrengen voor hun klas. Ze moeten spreekbuis
willen zijn, ideeën noteren en kunnen/durven brengen.
Kinderen worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
Thema’s van de leerlingenraad: antipest-beleid, verkiezen van naam van geitjes.
Ideeën mogen aangebracht worden. Vb: 3de leerjaar wil meer goalen op de speelplaats. Komt dus op
de agenda. In elk leerjaar wordt er over de leerlingenraad voorbereid om ideeën naar voor te
brengen.
Week van de gezonde knabbeldoos: vragen uit 1ste kleuterklas.
bezorgdheid over beloning: wat als ouders de middelen/mogelijkheden niet hebben om dit te
verzorgen?
fruit was niet verplicht (behalve woensdag). Droge koeken zijn ook goed. Zonder papiertje!
Zijn er klassen die het doel niet halen? Nee. Elke klas haalt de doelen.
Coloma Cultuurt. Deze week.
niet elke klas doet deze week iets, hangt af van de timings van de verschillende culturele activiteiten.
Sommige zijn pas in het tweede trimester.

Halloween. Er is geen verplichting om kinderen verkleed naar school te laten gaan. Het mag maar
moet niet.

