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Koenraad Janssens, Vanessa De Vroe,
Brigitte Blommaers, Gerard Dens, Mieke De
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1. Voorbije activiteiten
Ontbijt: geslaagd. Opstelling met alle gasten in de zaal was beter. Opbrengst 1400€. Bedankt
aan alle eters en helpers!
Chocomelk: tvv Rondpunt: 363€ opgebracht.

2. Komende activiteiten
EHBO 13/03/18: 40 deelnemers, is een mooie groep om hierrond te werken.
Schoolfeest 24/03/18: er worden ouders gezocht om een uurtje te helpen aan eet- en
drankstandjes. Als je kan helpen, graag je naam even doorgeven en het uur waarop je kan
helpen. Graag namen doorgeven tegen 20/03.
Kleerkast actie: van 16/4 tot en met 25/4, inzameling in pastorij. Helpers gezocht om de
inlevermoment te bemannen.
Schoolfuif: zaterdag 26/05. Info volgt. Mensen die mee willen helpen mogen gerust een
seintje geven.

3. Schoolraad
Verslag van de schoolraad, toegelicht door Gerard:
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Evaluatie vergadering LBC (gaat jaarlijks door), positieve evaluatie van een nieuwere aanpak
(toelichting bij financiën en beheer hierrond).
Bespreking thematekst.
Komende infrastructuurwerken: weinig concrete info over timing en (als gevolg hiervan)
impact op schoolleven. 2 onthaalklassen en bordes verdwijnen, hier komen 9 nieuwe
lokalen. Financiering is er voor een deel gekomen omdat Coloma mee is gegaan in een
capaciteitsuitbreiding (voorzien nu 70 leerlingen per geboortejaar, dit betekent 3
parallelklassen). Hier zijn nog geen plannen die getoond kunnen worden omdat er telkens
nog veranderingen aan komen. Ideale scenario zou nu zijn dat er 1/7 gestart wordt met
afbraakwerken. Tijdens de werken kan de toegang langs de colomalaan niet gebruikt
worden. Er wordt nagedacht welke toegangswegen gebruikt kunnen worden.
Verkeer rond de school.
Hoe kan de schoolraad de school helpen nadenken over het beleid? Er zijn zaken waar de
school voor staat, maar die niet onmiddellijk zichtbaar zijn. Er zullen hiertoe stukjes uit de
schoolbrochure gehaald worden en in die optiek bekeken worden.
Leerlingenaantallen: op 1/2/18 waren er 5 leerlingen meer dan vorig jaar.
Nieuws uit ouderraad, personeelsvergadering en parochie werd gedeeld.

4. Financiën
Iets meer dan 6900€ op de rekeningen.
Speelplaatsproject: ligt even stil (wat betreft aankopen en uitgaven). We laten het geld even
staan en bekijken naar volgend jaar (als de verbouwingen gebeurd zijn) of we een groter
project kunnen realiseren op de speelplaats. We sparen het geld dus voorlopig.
Er is wel een vraag gekomen vanuit de Vredestraat om nieuwe pingpongballetjes, ballen en
springtouwen te kopen (twv 150€). In Colomabos is er het plan om een autospeeltafel te
maken (kostprijs 200€). De vergadering geeft toestemming voor deze uitgaven.

5. Verkeerssituatie
Sara, Mieke en An zaten samen rond verkeerssituatie Colomalaan. Er is aan de overkant een
‘parkeergelegenheid’ gecreëerd, zonder oversteekplaats. Er wordt ook, door het weghalen
van een aantal betonblokken, langs de weg geparkeerd om grotere leerlingen te laten in- en
uitstappen. Wat zijn de mogelijkheden ter verbetering? Hangt deels samen met
verbouwingen en eventueel afsluiten van de ingang langs de Colomalaan. Er werd niet
onmiddellijk een oplossing bedacht. Info wijkagent is dat parkeermogelijkheid eigenlijk geen
parkeermogelijkheid is maar er een gedoogbeleid gehanteerd wordt (maar dit maakt het
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aanleggen van een zebrapad wel erg onwaarschijnlijk). Nood aan verkeersremmer, bv
verkeersheuvel die nu ligt aan vroegere kiss and ride (die er nu niet meer is) die verlegd
wordt richting schoolingang. Vanuit de ouderraad mail naar Greet Geypen sturen met
beperkt aantal desiderata (zone 30 en verleggen verkeersheuvel). Ludieke acties (bordjes
met graag traag, …) mogen opgestart worden.

6. Nieuws uit de parochie
Tappersbeurt op zondag 25 maart: 3 mensen gezocht die willen tappen. Graag een seintje!

7. Info vanuit de school
Vrijdag 9/3: nationale pyjamadag
Zaterdag 10/3 10-12.30u kleuterdag (nog geen inschrijving, tenzij voor broers en zussen)
Dinsdag 13/3, nm: speurhond 4e leerjaar; av EHBO
Donderdag 15/3:

kangoeroewedstrijd 6e leerjaar
VM: 4e leerjaar Al met de bal
oefenen fietsexamen 6e leerjaar

Vrijdag 16/3: 1e kleuterklas uitstap Tivoli
Maandag 19/3: medisch schooltoezicht 1KA
NM: 6e leerjaar: bezoek PTS
Dinsdag 20/3: medisch schooltoezicht 1KB
Woensdag 21/3: medisch schooltoezicht 1KC
Zaterdag 24/3: schoolfeest
Maandag 26/3: 6e leerjaar: bezoek sint romboutscollege
Woensdag 28/3: vastenvoettocht
Donderdag 29/3: doedagen Nekker 5e en 6e leerjaar
Rapport en oudercontact 2e – 6e leerjaar
Inleefmoment nieuwe kleutertjes na paasvakantie en hemelvaart
Vrijdag 30/3 paasviering verzorgd door 1e leerjaar en paaseieren rapen
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Bedenking juf Elke: ’s ochtends en na school wordt er door veel kinderen gespeeld achter de
containers. Dit is geen veilige plek, ondergrond drassig, ook erg veel vuiligheid. Veel ouders
zullen zich niet bewust zijn van het gevaar hiervan. Aansporen om hier toch uit te blijven,
eventueel afspannen of een waarschuwingsblad hangen.

8. Vragen en info vanuit de ouders
Floor: Colomalaan is vaak opvallend vuil, veel zwerfvuil. Mogelijkheid om met een aantal
ouders een zwerfvuilactie te houden? Als extra krijgt de school hier ‘planeetjes’ voor (omdat
hier ook rond afval gewerkt wordt), met een aantal planeetjes kan de school een ‘act’
krijgen. Dit hoeft geen groots opgezet iets te worden, er kunnen 2 shiften afgesproken
worden, vrijdag om 15.20u. en een later moment (om ook werkende ouders de kans te
geven). Eerste week na de paasvakantie (vrijdag 20/4 15.30 – 16.30u.). Mogelijkheid om het
streeknieuws hierop te betrekken? Wordt bekeken.
Elvira: avondopvang op school: kleinste kleutertjes leggen zich soms (uitgeput door een
schooldag) huilend op de grond, wordt niet steeds opgemerkt door mensen van het toezicht.
Vraag of de dames van het toezicht hier nog even op aangesproken kunnen worden om hier
alert op te zijn.
Koenraad: site Mechelen klimaatneutraal: als school kan je subsidie krijgen voor
klimaatneutrale maatregelen. Mogelijkheid voor Coloma? Inge ziet dit nu niet mogelijk in
combinatie met bouwproject (voornamelijk owv investeringen die op voorhand moeten
gebeuren waarvan je niet zeker bent dat je dit terugkrijgt, dit is nu niet realistisch). Info
Kristof: project ‘Klimaan’ waar 2 ouders vanuit de school bij betrokken zijn en waar
misschien ook mogelijkheden liggen. 2e mogelijkheid om aan subsidies te geraken staan ook
op de website, gaat over kleinere bedragen, vorig jaar kregen ook aantal scholen dit
toegewezen voor bv fietsenstalling. Eventueel wel interessant voor fietsenstalling
Vredestraat. Kan ook ingediend worden door ouderraad? School zich ook opgegeven voor
project curiezeneuze (luchtverontreinigingsmeting).
Vraag juf Elke: krijgen geen verslag of uitnodiging van de ouderraad. Wordt gevraagd aan An,
kan indien ze wil mail sturen naar Inge of Marc om zo mailadressenbestand van het
personeel te krijgen en toe te voegen.

Schooljaar 2016-2017

Ouderraad

Vergadering 4

