Verslag ouderraad 4 oktober 2018

Aanwezig: Katty, Mieke, Brigitte, Vanessa, juf Inge C, juf Elke, meester Marc, Jeroen, Maike, Mattias,
Sofie, Raf, Ruth, Katrien, Wouter, Rebecca, Kristof, Koenraad, Katelijne, Kristof, Kristof, Myriam
Verwittigd: Nele

Agendapunten:
1. Welkom aan alle ouders
Voorstellen van leden bestuur en de andere aanwezig ouders.
2. Doel van de ouderraad : ondersteunen van de ouders met vragen / bezorgdheden, beheer
van whatsapp groepen om de communicatie tussen de ouders onderling aan te moedigen.
We organiseren ook verschillende activiteiten doorheen het ganse jaar. We willen die
toegankelijk houden voor alle ouders door te trachten lage inkomprijzen te vragen. De winst
van de activiteiten wordt mee geïnvesteerd in de school (aankoop speelmateriaal, verfraaien
van de speelplaatsen,…) We willen ook fungeren als spreekbord voor de ouders.
3. Voorbije activiteiten :
Spitsstop op de eerste schooldag: ouders konden na het afzetten van hun kinderen nog even
napraten met een tasje koffie en thee. Was weer gezellig en wordt altijd op prijs gesteld.
Volgende spitsstop is na de kerstvakantie.
4. Komende activiteiten :
Kledinginzamelactie (de kleerkast): start op 5 november. Inzamelen van oude / versleten
kleding, lakens, gordijnen, schoenen,… Moet wel proper zijn!
Werklijst wordt nog rondgestuurd (vrijwilligers om aan de pastorij (Tervuursesteenweg) te
staan of over en weer te rijden van school naar pastorij).
Sinte Mette : op 10 november gaan we op de parochie zingen met ouders en kinderen om
geld in te zamelen. Dit jaar doen we dit overdag (in de namiddag). Meer concrete info zal
tijdig doorgegeven worden via de flyer. Peter Gusta (de steltenloper) loopt ook mee en heeft
een muziekinstallatie bij zodat je niet meer zelf uit volle borst mee moet zingen Mensen die
wel muzikaal zijn en graag hun instrument meebrengen, mogen dit uiteraard altijd op
voorhand laten weten.
Vuurfeest : op 24 november. Peter Gusta zal weer een professionele vuuract brengen. Start
van activiteit om 16u met knutselen,… Rond 18u start de show van Peter zodat de kleuters
hier ook van genieten en op tijd kunnen gaan slapen. Na de show kan je nog op school
nakaarten met soep, hapje, drankje, gezellig samen zijn.
Hiervoor zoeken we zeker nog ouders die mee willen helpen. Kan via facebook, whatsapp of
als reactie via mail.
Quiz: in ’t kranske op 2 maart (eerste zaterdag van de krokusvakantie)
Ontbijt op school: omwille van de werken die in de komende weken/maanden zullen
starten, gaat het ontbijt dit jaar voor één keer niet door.
Coloma Run & Walk: op 5 mei: wandeling of kort loopparcours in het Bloso domein in
Hofstade (Finse piste). Hapje en tapje worden voorzien. Mieke is vurig op zoek naar sportieve
ouders die hier ook nog mee hun schouders willen onder zetten. Je kan haar contacteren via
de ouderraad.
5. Sponsoring voor de activiteiten: niet zo eenvoudig om te vinden.
Zijn er misschien ouders die liever sponsors zoeken (omdat ze hier ervaring mee hebben of
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connecties hebben, of zelf een bedrijfje hebben)?
Logistieke hulp is ook altijd heel erg welkom. (bijvoorbeeld: ouders die een springkasteel
hebben)
Schoolraad: is niet gelijk aan de ouderraad.
De schoolraad is per decreet vastgelegd, heeft 3 afgevaardigde ouders.
Hier wordt vooral aan het beleid gewerkt, en wordt ook op langere termijn bekeken.
Infrastructuur, leerlingenaantallen, gesprek aangaan over pedagogisch project van de school.
bijvoorbeeld: huiswerkbeleid, de visie van de school hierover duidelijker maken naar de
ouders toe.
Intentie: samen school maken (ouders, directie, leerkrachten)
Thema dit jaar: cultuur op school.
Vergadert 4 keer per jaar (3 keer schoolraad, 1 keer met LBC (lokaal bestuurscomité))
Doorstroming van dingen die besproken zijn, is belangrijk. Dit wordt op de ouderraad gedaan
en de belangrijkste punten worden via het verslag doorgestuurd.
Vragen van ouders over lange termijn visie mogen altijd aan de leden van de schoolraad
gesteld worden.
Financiën :
oude rekeningen bij Argenta zijn afgesloten. We zitten nu volledig bij KBC
Momenteel sparen we voor een groter speelplaatsproject.
in kas : +/- 8100€
Kan in verschillende initiatieven gestoken worden (speelplaats zowel in Coloma bos en
Vredestraat).
Met de verbouwingen in het achterhoofd hebben we vorig jaar beslist om geen grote
investeringen te doen, maar we zijn dit wel van plan na de afronding van de werken.
1 vraag: Radio Coco (de muziekinstallatie van de school). De school zoekt iemand die iets
kent van muziekinstallaties om eens te bekijken of de installatie nog te herstellen is of dat er
moet geïnvesteerd in een nieuwe/vernieuwde versie.
installatie van de Vredestraat is nog ok
Verkeersweken (meerdere keren per jaar): heel veel aandacht van de school naar
verkeersveiligheid (vb dragen van fluovestjes, fietshelmen, verlichting)
Kinderen worden ook beloond als ze veilig naar school komen. Bvb gadget verdienen, extra
speeluurtje,…
Dit jaar stellen we voor om vanuit de ouderraad elke klas een gezelschapsspel te geven (er
zijn 25 klassen), budget van ongeveer 500€ nodig. Dit in de plaats van het zoveelste fluo
gadget dat toch maar kwijt gaat. Vanuit de school wordt dit enthousiast onthaald. Dan
werken de kinderen als klas hier samen aan en moeten ze niet individueel beloond worden.
Vraag van juf Elke : nieuwe / recente boeken voor de klasbibliotheken zijn ook altijd welkom
want de huidige boeken zijn soms gedateerd /versleten.
Wat is gedateerd? Vb boeken met oude spelling.
In de voorleesweek zal er vanuit de school waarschijnlijk een concretere vraag komen vanuit
de school om boeken binnen te brengen waarvoor je kinderen al te groot geworden zijn.
Dag van de leerkracht 5 oktober: officiële overhandiging van de fruitmanden
Verkeersveiligheid:
Vooral ’s avonds is het gevaarlijk aan de groene poort, zowel door auto’s die te snel rijden als
door fietsers die passeren en heel erg snel rijden.
Agent aan de colomabrug levert heel goed werk. Misschien moeten we hem nog eens
bedanken.
Kan er op het fietspad een aanduiding komen om duidelijk te maken dat fietsen in twee

richtingen kan?
Heel veel straatverlichting is stuk (slechts 7 van de 16 lampen werken, Brigitte heeft dit
gemeld)
Straatmarkeringen verslijten ook heel erg snel.
bovenstaande problemen zullen gemeld worden bij de lokale politie Mechelen.
Waarom kan Colomalaan geen zone 30 worden?
Wijkagent is nog niet gezien aan de schoolpoort ’s ochtends.
Enkele weken geleden is er een participatieavond geweest in den Abeel over verkeerssituatie
in de Colomawijk. In de Stenenmolenstraat heerst er ongerustheid over de toegankelijkheid
van de school en de omliggende straten van zodra de groene poort (tijdelijk) zal gesloten
worden door de werken in Colomabos. Dit wordt zeker verder opgevolgd.
Incident twee weken geleden met ophalen van oud papier aan de groene poort. Kamion wou
achteruit het domein oprijden om 8u20. Is op vraag van enkele ouders blijven staan tot de
school open was en alle kinderen veilig binnen waren.
12. Vragen / opmerkingen vanuit de school.
Bouwdossier: eind augustus heeft Mattias info opgediept: aanbesteding was stopgezet in
juni (geen reden te vinden). Op 3 september terug ingediend.
vanaf 11 oktober kunnen aannemers hun offerte indienen.
De school hoopt dat de werken kunnen starten in de kerstvakantie (afbraak wordt bij
voorkeur tijdens een vakantieperiode gedaan)
duurtijd van de werken is 14 maanden.
Binnenkort heeft de directie een vergadering met De Ranken. Hopelijk is er daarna nieuwer
nieuws.
Verkeer: gemeenschapswachten hebben fietscontroles gedaan. Heel veel fietsen in slechte
staat, maar er is gelukkig ook een positieve evolutie in het aantal fietsen dat in orde is.
Binnen 14 dagen is er een hercontrole voor de fietsen die niet in orde waren.
Na de herfstvakantie is de kans groter dat er boetes
Kalender :
5 okt : sportdag lagere school en dag van de leerkracht
8 okt: facultatieve verlofdag
9 okt: eerste schoolraad
10 okt: 3de LJ naar vrijbroekpark
11 okt: 2de LJ naar vrijbroeparkt, 6de LJ speeltuin, 2de KK naar kruidtuin (Gruffalo), 5de LJ We go
STEM
12 okt: bouwdossier De Ranken
15 okt: start bosklassen in de week van het bos
16 okt: “school en ouders”: project van Stad Mechelen: uitwisselingsmoment tussen
leerkrachten van verschillende scholen. De verteltassen zijn hier een resultaat van.
18 okt: fietscontrole
19 okt : dag van de jeugdbeweging en 2KK naar Heks Kamille
22 okt : Coloma cultuurt
23 okt: schoolbezoek in Antwerpen door enkele leerkrachten ivm taalbeleid. (lezen,
voorlezen, nieuwe taalmethode
25 okt: heks Kamille, voorstelling Kiva en instapmoment onthaalklas
25 of 26 okt: rapport
26 okt: heks Kamille voor laatste 2de kleuterklas
5 nov: start Kleerkast

november: activiteit voor de grootouders. Maar misschien ook pas later in het schooljaar
6 nov: 6de LJ naar stadschouwburg Adem benemend ( tabakspreventie)
6 nov: avond: volgende ouderraad.
13. Vragen van de ouders.
Infoavond was in de 2de week van het schooljaar. Voor ouders met kinderen in het 1ste
leerjaar was het misschien wat laat omdat je kind al huiswerk had en ouders wisten
misschien nog niet wat ze ermee moesten doen / hoe ze dit moesten aanpakken.
School zal eens bekijken hoe dit kan opgelost worden.
Voordeel van latere info-avond: klasafspraken zijn al gemaakt tussen leerkracht en kinderen.
En dat is aangenamer en makkelijker om dat dan aan de ouders mee te geven.
Misschien handig om een brief/fiche mee te geven met wat tips & tricks om de eerste dagen
door te komen.
Kan er op de open klasdag in augustus misschien wat extra info gegeven worden?
Wat met ouders die niet aanwezig konden zijn op de info-avond?
feedback van de school: spreek aub de leerkrachten aan. Ze zijn altijd bereid om wat uitleg of
tips te geven.
Er bestaan meerdere filmpjes die kunnen gebruikt worden. Deze kunnen ook verwerkt
worden in de brieven.
Link naar filmpjes op website van de school of ColoMaenPa zetten?
Katelijne is opgestart met Mama Boost: begeleiden en ondersteunen van ouders om hun
draagkracht te vergroten. Papa’s zijn ook meer dan welkom.
Zijn er ouders die zo’n workshop willen volgen?
Als er andere ouders ook in dezelfde branche werken, kan er misschien samengewerkt
worden.
Belangrijk om weten: de workshop van Katelijne gaat niet over opvoeden, maar vooral rond
zelfzorg voor de ouders.
Het is de bedoeling dat niet enkel Katelijne een workshop geeft, maar we zouden dit willen
combineren met andere mensen.
Avondstudie: kinderen zitten niet altijd op dezelfde plaats. Kan er meer structuur
aangebracht worden?
Hangt af van het weer, juf Gwendy is langer afwezig. Voor de school is het momenteel even
zoeken. Momenteel zitten alle kinderen samen in de sint jozefzaal. School heeft minder
mensen / minder middelen, en hoopt dat dit tijdelijk is.
Spaaracties op school :
oude gsm’s : actie zal waarschijnlijk niet herhaald worden
inktpatronen : wordt stopgezet (sommige zijn klein gevaarlijk afval)
Batterijen : actie blijft.
flessendopjes: actie blijft.
kiwi stickers: actie blijft.
Rode Neuzendag: 6de leerjaar wilt op het vuurfeest zelfgemaakte armbandjes verkopen.
Isabelle (mama van Jasper uit 6de LJ) coördineert dit.
Schoolwebsite is niet meer up to date. (foto’s moeten aangepast worden naar foto’s van dit
jaar).
Internet in pc lokaal werkt ook niet altijd.

Dienst IT is overbevraagd op dit moment. Enkele ouders hebben zelf al aangeboden om te
helpen. Dit wordt bekeken.
Internet Vredestraat: probleem wordt onderzocht. Afspraak is gemaakt met Telenet om zo
snel mogelijk een oplossing te vinden, want momenteel kunnen de smartboards niet ten
volle benut worden.
Luchtkwaliteit:
Zijn de huidige cijfers van de kwaliteit beschikbaar zodat we binnen een paar jaar kunnen
vergelijken van zodra de tangent open is? Verwachting / vrees is dat dit misschien wat erger
gaat worden omdat de uitgang van de tangent dichtbij de school komt.
Concentratie van fijn stof gaat omhoog gaan.
Op de site van curieuze neuzen kan je zien waar we nu zitten.
3 september: start van schooljaar was heel erg leuk op coloma bos.
Trefbaltornooi in de Vredestraat is heel leuk voor de kinderen.
Hoekfeesten: 10 en 11 november in ’t Kranske.
Fietsenstalling Vredestraat: kinderfietsen hebben geen smalle banden meer en passen niet
altijd meer in het rek. Dit kan schade berokkenen aan de fietsen. Kan er een structurele
oplossing komen om de rekken te vervangen / aan te passen?
voorstel: fietsen markeren met een plakker aan stuur zodat fietsen met brede banden niet
aan de rekken moeten staan.
Punt is opgenomen in de budget besprekingen.
Idee: werkgroep verkeer terug in het leven roepen om met enkele ouders en leerkrachten
hier rond te werken?
Turnkledij lagere school: in eerste leerjaar zouden de kinderen dit niet elke les aandoen
(wegens tijdsgebrek). Kan dit gecheckt worden? Want ouders investeren wel in een uniform
en dan is het zonde dat dit niet gebruikt wordt.
LED op!
Klimaan is een vereniging van burgers die de regio (Mechelen, Bonheiden, Duffel) willen
helpen om klimaatneutraal te worden.
Eén van de concrete projecten is om samen met scholen actie te ondernemen.
eerste kleinschalige project : LED op!
Samenaankoop ledverlichting voor particulieren.
Er zit een groepscompetitie in. Iedereen schrijft zich individueel in, maar je kan aangeven dat
je deel uitmaakt van een groep. De groep die het meeste lampen aankoopt krijgt van de stad
Mechelen een duurzaam feest cadeau.
Vanuit de Colomaschool kunnen we bijvoorbeeld een groep oprichten.
Inschrijven kan vanaf 15 november. Er zal ook reclame komen vanuit de stad Mechelen.
Kristof Descheermaeker kan de groep opstarten. Hij kan ook meer info doorspelen.
Communicatie:
Juf Nathalie is week out geweest. Sommige ouders wisten dit pas na enkele dagen.
Kan er een briefje meegegeven worden?

Maar is dit wel nodig voor een week? Misschien gewoon enkel bij langdurige afwezigheid.
Vooral bij kleuters kan dit wel handig zijn.
Kwartierlezen is een heel leuk initiatief
Heel leuk dat de kindjes een naam voor de geitjes mochten kiezen.
Er zouden geen ballen meer mogen gebruikt worden op de speelplaats tijdens de studie op
Colomabos. Een juf zou dit gezegd hebben. Waarschijnlijk was het op dat moment nog te
druk.
Strapdag: lagere school had een brief meegekregen om met een fiets ofzo naar school te
komen. Voor de kleuters was niet duidelijk of zij dit ook mochten doen of niet.
Naschoolse activiteiten (vorig jaar werd hier al aan gewerkt door enkele ouders):
Voorlopige ideeën: Skaten, Franse les, koor
Skaten: nog op zoek naar een instructeur
Franse les: kandidaat leerkrachten worden nog gescreend
Koor: zal op korte termijn van start kunnen gaan
Meer info volgt nog.
Knabbeldozen, fluohesjes, kleding: aub zo veel mogelijk naam erop zetten!!!

