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Verslag	  ouderraad:	  16/09/2013	  

	  

Aanwezig:	   Katrien	  Beyaert,	  Gerard	  Dens,	  
Werner	  Van	  de	  Ven,	  Soetkin	  De	  Knijf,	  Katrien	  Degrauwe,	  Ruth	  Stevens,	  Stefan	  
Palet,	  Lieve	  Gernaey,	  Kirsten	  Deryckere,	  Inge	  De	  Roeck,	  Isabel	  De	  Beenhouwer,	  
Raf	  Lens,	  Katja	  Rixen,	  Karolien	  Corten,	  Jeroen	  Bryon,	  Brigitte	  Blommaers,	  
Patrick	  Elshout,	  Katty	  Doms,	  Juf	  Inge	  (Cabus),	  Bart	  Rens,	  Kurt	  Van	  Steenlandt,	  
Marc	  Van	  Eupen,	  Marc	  Pottiez,	  Victor	  Dries	  

Verontschuldigd:	   Myriam	  Viaene,	  Alexia	  Deneire,	  Ignace	  Vanoverschelde	  

	  

Voorbije	  activiteiten	  

Rommelmarkt	  

• Geen	  interesse	  in	  babyspullen.	  Doelpubliek:	  niet	  voor	  babyspullen	  eerder	  speelgoed	  
• Vraag:	  werken	  we	  met	  drankkaarten	  voor	  standhouders?	  1	  maal	  per	  uur	  kan	  er	  drank	  

of	  eten	  besteld	  worden.	  Zal	  uitgetest	  worden.	  
	  

Toiletproject	  

• Verwachtingen	  waren	  hoog	  gespannen.	  Het	  was	  mooier	  dan	  men	  gedacht	  had.	  
• Kindjes	  zijn	  zeer	  fier.	  
• Onkosten:	  enkel	  materiaal	  om	  te	  verven,	  dispensers,	  spoelbakken.	  De	  rest	  werd	  

gesponsord.	  
	  

SpitsStop	  

• Koffie	  en	  koekjes	  op	  1	  september.	  
• Voor	  herhaling	  vatbaar.	  Zeer	  aangenaam,	  jammer	  voor	  diegene	  die	  moeten	  gaan	  

werken.	  
• Zal	  herhaald	  worden	  na	  de	  kerstvakantie	  en	  de	  paasvakantie.	  
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Komende	  activiteiten	  

School	  Op	  Zijn	  Best	  12	  oktober	  2013	  

• Concept	  is	  behouden:	  wandelzoektocht	  en	  spaghettifestijn.	  
• Werklijst	  moet	  vol	  geraken.	  	  
• Kan	  er	  iemand	  nog	  aan	  prijzen	  geraken	  voor	  de	  wandelzoektocht?	  

	  

Sinte	  Mette	  10	  november	  2013	  

• Is	  er	  nog	  volk	  die	  mee	  wil	  gaan	  zingen?	  Of	  iemand	  die	  een	  instrument	  wil	  bespelen?	  
• Afsluiten:	  speelplaats	  van	  de	  Vredestraat	  met	  een	  hapje.	  

	  

Oproep:	  Gezocht:	  personen	  om	  mee	  te	  draaien	  in	  de	  werkgroepen	  voor	  de	  voorbereidingen	  
van	  de	  activiteiten.	  	  

	  

Stand	  van	  rekeningen	  en	  budget	  ouderraad	  

• Spaarrekening:	   	   €3861,82	  
Zichtrekening:	  	   	   €	  39,63	  
Totaal:	  	   	   	   €3901,45	  

• Er	  komt	  nog	  een	  factuur	  aan	  voor	  de	  aankoop	  van	  een	  intelligent	  bord	  (ongeveer	  
1800	  euro).	  	  

• Welke	  nieuwe	  projecten	  zijn	  er	  om	  de	  school	  nog	  structureel	  mee	  te	  helpen?	  	  
o Spelkoffers:	  16	  pingpongsetjes	  voor	  in	  de	  Vredestraat.	  Prijs:	  ongeveer	  154	  

euro	  (zonder	  BTW).	  
o Digitale	  borden:	  zijn	  nog	  net	  niet	  allemaal	  in	  orde.	  Doen	  nog	  1	  jaar	  voort.	  

Zorgklas	  moet	  dringend	  gebeuren.	  Ouderraad	  wil	  investeren.	  	  

	  

Wat	  doen	  we	  allemaal	  met	  de	  ouderraad?	  

Schoolraad	  

• Formeel	  orgaan	  waarbij	  de	  ouders	  en	  lokale	  gemeenschap	  inspraak	  moeten	  hebben.	  
• Eerder	  pedagogisch:	  lestijden,	  schoolreglement	  
• Voor	  de	  ouderraad:	  Alexia	  Deneire,	  Gerard	  Dens,	  Katrien	  Beyaert,	  Ruth	  Stevens	  

(plaatsvervangend)	  
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LBC:	  Lokaal	  Bestuurscomité	  (Schoolbestuur	  “vzw	  De	  Ranken”)	  

• Wat	  is	  het	  LBC	  juist?	  
Elke	  school	  heeft	  binnen	  de	  inrichtende	  macht	  vzw	  De	  Ranken	  een	  lokaal	  
bestuurscomité	  dat	  wordt	  voorgezeten	  door	  een	  groepsbestuurder.	  Elke	  directeur	  van	  
elke	  school	  van	  de	  scholengroep	  is	  automatisch	  lid	  van	  het	  LBC.	  Verder	  bepaalt	  elk	  
LBC	  autonoom	  zijn	  samenstelling	  en	  werking.	  De	  ouders	  en	  de	  personeelsleden	  die	  
deel	  uitmaken	  van	  het	  LBC	  hebben	  enkel	  een	  adviserende	  functie.	  	  
Alle	  beslissingen	  die	  door	  het	  LBC	  worden	  genomen	  moeten	  ter	  goedkeuring	  
voorgelegd	  worden	  aan	  de	  Raad	  van	  Bestuur.	  	  

• Ouders	  hebben	  adviserende	  functies	  in	  dit	  participatieorgaan.	  
• Wat	  wordt	  er	  besproken:	  

o Begroting	  wordt	  voorgesteld	  en	  besproken.	  Waar	  gaan	  pijnpunten	  liggen?	  
Waar	  moeten	  we	  bijsturen?	  

o Aantal	  leerlingen:	  Hoeveel	  leerlingen	  kan	  een	  school	  aan?	  Wanneer	  verklaren	  
we	  een	  school	  vol?	  

o Hoe	  worden	  de	  lestijdpakketten	  onderling	  verdeeld?	  
o Welke	  prioriteiten	  stelt	  elke	  school	  voor	  een	  schooljaar?	  
o Raad	  van	  bestuur	  legt	  uit	  wat	  de	  prioriteiten	  zijn	  voor	  de	  nabije	  en	  verre	  

toekomst.	  
o Andere	  punten:	  Werken	  aan	  het	  station?	  Turnzaal	  die	  weinig	  gebruikt	  wordt?	  

Wat	  doen	  we	  met	  een	  toiletgebouw	  dat	  niet	  meer	  gebruikt	  wordt?	  
• Toekomst:	  misschien	  verandert	  heel	  de	  structuur	  van	  het	  LBC.	  Er	  zijn	  vage	  plannen	  

vanuit	  het	  ministerie.	  Maar	  waarschijnlijk	  verandert	  er	  de	  eerste	  jaren	  niet	  veel	  aan	  
de	  structuur	  van	  “vzw	  De	  Ranken”.	  

• In	  de	  loop	  van	  dit	  schooljaar	  willen	  we	  iemand	  gevonden	  hebben	  om	  Patrick	  op	  te	  
volgen.	  Op	  die	  manier	  kan	  er	  een	  overgangsperiode	  ingelast	  worden.	  	  

• Vergaderingen:	  4	  keer	  per	  jaar	  en	  een	  algemene	  vergadering	  ’s	  avonds.	  	  

	  

Project	  “Veiligheid	  en	  zichtbaarheid	  in	  het	  verkeer”	  

• Project	  dat	  al	  aantal	  jaren	  loopt.	  	  
• 24	  scholen	  uit	  Mechelen	  en	  omstreken	  zullen	  dit	  schooljaar	  meedoen.	  	  
• Ook	  dit	  schooljaar	  doet	  onze	  school	  mee.	  	  
• Zijn	  er	  mensen	  die	  mee	  willen	  nadenken	  over	  toffe	  manieren	  om	  dit	  thema	  te	  

bespreken?	  	  
• Werkgroepje	  Verkeer	  zal	  voor	  elke	  ouderraad	  doorgaan	  om	  19.30	  uur.	  	  
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Varia	  vanuit	  de	  ouders	  

• Kiss	  en	  Ride:	  
o dank	  je	  wel	  aan	  de	  school.	  
o Mogen	  de	  fietsen	  eventueel	  mee	  afgezet	  worden?	  Dan	  kunnen	  de	  kindjes	  ’s	  

avonds	  wel	  terugfietsen	  met	  hun	  ouders.	  Geen	  probleem	  als	  de	  ouders	  eerst	  
controleren	  of	  ze	  dit	  traject	  te	  voet	  met	  hun	  fiets	  aan	  de	  hand	  kunnen	  
wandelen	  tot	  aan	  de	  fietsenstalling.	  

o Bij	  regen	  weer	  en	  vrieskou:	  	  
§ Is	  er	  mogelijkheid	  om	  de	  kindjes	  te	  beschermen	  tegen	  weer	  en	  wind?	  

Er	  werd	  reeds	  nagevraagd	  achter	  een	  oud	  bushokje	  om	  te	  schuilen,	  
maar	  dit	  kan	  niet	  via	  De	  Lijn.	  

§ Inge	  en	  Kirsten	  vragen	  eens	  na	  bij	  hun	  partners	  (schrijnwerkers)	  of	  er	  
een	  afgedekte	  zone	  kan	  voorzien	  worden.	  	  

§ Kurt	  is	  bezig	  om	  te	  zoeken	  naar	  een	  oplossing.	  Mag	  dit	  zomaar?	  
Eventueel	  via	  de	  firma	  Deco?	  	  

Alle	  gemeenschapswachten	  zullen	  geschrapt	  worden.	  Problematisch	  voor	  het	  oversteken	  
aan	  de	  Colomalaan.	  Petitie	  is	  vorig	  schooljaar	  reeds	  gebeurd	  door	  onze	  ouderraad.	  Deze	  
heeft	  blijkbaar	  niets	  uitgehaald.	  Voorstel:	  Karolien	  vraagt	  eens	  na	  bij	  de	  burgemeester.	  
Volgende	  stap:	  eens	  horen	  bij	  Greet	  Geypen	  (zoontje	  zit	  in	  de	  onthaalklas	  en	  zij	  is	  
oudleerling	  van	  de	  school,	  Katty	  contacteert	  Greet).	  Pers	  inschakelen	  (Katrien,	  Lieve	  of	  
Karolien)	  
	  
Daags	  na	  de	  ouderraad	  is	  een	  verduidelijkende	  mail	  omtrent	  het	  probleem	  van	  onze	  
Kiss&Ride	  aan	  Greet	  Geypen	  overgemaakt.	  Zij	  begrijpt	  onze	  bezorgdheid	  en	  komt	  volgende	  
week	  de	  Kiss&Ride	  van	  naderbij	  bekijken.	  Vervolgens	  gaat	  ze	  samen	  met	  de	  directie	  
(Meester	  Kurt,	  Meester	  Marc)	  en	  Colomaenpa	  (Katrien	  Beyaert,	  Katty	  Doms)	  aan	  tafel	  zitten	  
op	  zoek	  naar	  haalbare	  oplossingen.	  We	  wachten	  in	  spanning	  af	  en	  houden	  jullie	  op	  de	  
hoogte.	  
	  

• Spijtig	  dat	  niet	  elke	  juf	  of	  meester	  met	  een	  fluohesje	  aan	  de	  kindjes	  staat	  op	  te	  
wachten	  en	  meeneemt	  naar	  school.	  

• Fluohesjes	  voor	  de	  nieuwe	  kindjes	  zijn	  op	  komst.	  
• Er	  staan	  regelmatig	  auto’s	  op	  het	  fietspad.	  Politie	  heeft	  aangekondigd	  om	  te	  komen	  

patrouilleren.	  Vanaf	  deze	  week	  zullen	  er	  effectief	  boetes	  uitgedeeld	  worden.	  	  
• Kan	  de	  grote	  groene	  poort	  aan	  de	  Tervuursesteenweg	  op	  woensdagmiddag	  

eventueel	  opengesteld	  worden?	  Kleine	  kindjes	  lopen	  verlopen	  tussen	  alle	  grote.	  Kan	  
praktisch	  niet	  voor	  de	  organisatie	  van	  ColomaPlus	  maar	  Kurt	  vraagt	  dit	  nog	  eens	  na.	  
Grote	  massa	  is	  verdwenen	  na	  10	  minuten.	  	  
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• Zijn	  er	  plannen	  naar	  een	  overdekte	  fietsenstalling?	  Huidige	  stalling	  is	  van	  het	  
secundair	  en	  deze	  school	  heeft	  andere	  plannen	  met	  deze	  grond.	  Eventueel	  kan	  er	  
overlegd	  worden	  met	  de	  mensen	  die	  het	  schuilhokje	  voor	  de	  Kiss&Ride	  willen	  maken.	  
Of	  ergens	  een	  afdak	  dat	  wordt	  afgebroken?	  

• Mag	  er	  op	  het	  terrein	  gefietst	  worden	  na	  bepaalde	  uren?	  Op	  dit	  moment	  mag	  dit	  
nooit.	  De	  weg	  is	  van	  ColomaPlus,	  zij	  bepalen	  de	  regels	  op	  deze	  weg.	  Kurt	  kaart	  dit	  
nog	  eens	  aan	  op	  het	  volgende	  domeinoverleg	  maar	  kans	  is	  klein	  dat	  er	  iets	  verandert.	  	  
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• Warme	  maaltijden	  op	  school:	  
o Kunnen	  de	  inschrijvingen	  versoepeld	  worden	  naar	  maandelijks	  in	  plaats	  van	  

per	  2	  maanden?	  Dagelijks	  is	  niet	  haalbaar	  voor	  het	  secretariaat.	  Er	  kan	  
eventueel	  wel	  afgeweken	  worden	  van	  de	  inschrijvingsmomenten,	  maar	  liever	  
niet.	  	  

o Kan	  de	  menu	  opnieuw	  opgehangen	  worden?	  Als	  dit	  praktisch	  haalbaar	  is	  voor	  
het	  secretariaat.	  

• Kunnen	  er	  nieuwe	  activiteiten	  voor	  de	  ouderraad	  gepland	  worden?	  Kan	  altijd,	  doe	  
maar	  een	  voorstel	  (kinderfuif	  gevolgd	  door	  een	  fuif	  voor	  de	  ouders?,	  quizavond,	  …)	  .	  
Op	  het	  einde	  van	  het	  schooljaar	  is	  er	  ook	  een	  algemene	  evaluatie	  van	  alle	  
activiteiten.	  Op	  de	  voorlaatste	  vergadering	  van	  de	  ouderraad	  doen	  we	  een	  
vooruitblik	  voor	  volgend	  schooljaar.	  

• Kunnen	  de	  kleine	  kindjes	  echt	  niet	  slapen	  ’s	  middags	  of	  in	  de	  avondstudie?	  Eventueel	  
kunnen	  de	  leerlingen	  van	  het	  zesde	  leerjaar	  passen	  op	  de	  kleintjes.	  Er	  is	  geen	  ruimte	  
tijdens	  de	  middag	  (klaslokalen	  kleuters	  zijn	  ook	  refters,	  andere	  lokalen	  zijn	  ook	  in	  
gebruik).	  De	  school	  kan	  dit	  niet	  optimaal	  organiseren.	  

• Nieuwe	  lokalen:	  bovenverdieping	  en	  het	  nieuwe	  sanitair	  zijn	  volledig	  in	  gebruik.	  
Budget	  voor	  in	  de	  meubels	  op	  de	  benedenverdieping	  is	  op.	  Nieuwe	  refter	  wordt	  dus	  
nog	  niet	  gebruikt.	  In	  2014	  zijn	  er	  misschien	  nieuwe	  budgetten.	  Polyvalente	  ruimte	  
wordt	  wel	  gebruikt,	  maar	  nog	  niet	  als	  refter.	  	  

• Trappen	  naar	  de	  containerklassen	  zijn	  vrij	  glad,	  zeker	  bij	  regenweer.	  Is	  het	  mogelijk	  
dat	  er	  gewerkt	  wordt	  met	  antislipmatten?	  Trappen	  zijn	  gekeurd	  en	  veilig	  verklaard.	  
Maar	  dit	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  dit	  niet	  verbeterd	  kan/moet	  worden.	  De	  school	  zal	  dit	  
bekijken	  met	  de	  veiligheidsadviseur.	  

• Studie:	  Kan	  dit	  voor	  de	  kinderen	  leuker	  gemaakt	  worden?	  Kunnen	  de	  activiteiten	  
door	  externen	  eventueel	  op	  een	  andere	  dag	  georganiseerd	  worden?	  ’s	  Vrijdags	  zijn	  
er	  ouders	  die	  vroeger	  gedaan	  hebben.	  Activiteiten	  voor	  de	  oudere	  kinderen	  hadden	  
minder	  succes	  dan	  diegene	  voor	  de	  jongere	  kinderen.	  Er	  mogen	  altijd	  spelletjes,	  
boeken,…	  meegebracht	  worden	  om	  de	  studie	  te	  verfraaien.	  

• Verzekering	  ouderraad:	  	  
o Als	  deelnemer	  van	  een	  activiteit	  ben	  je	  niet	  verzekerd.	  
o Als	  medewerker	  ben	  je	  verzekerd,	  maar	  in	  welke	  mate	  is	  Kurt	  aan	  het	  

navragen	  bij	  de	  verzekeringsmaatschappij.	  Antwoord	  is	  onderweg.	  	  	  
• Nieuw	  logo	  voor	  de	  ouderraad:	  papa	  van	  Luca	  Van	  Roy	  heeft	  er	  een	  paar	  ontworpen.	  

Ze	  werden	  allemaal	  onderworpen	  aan	  een	  kritische	  blik	  van	  de	  aanwezigen.	  Tekening	  
2	  met	  lettertype	  van	  nummer	  4	  heeft	  de	  voorkeur.	  

• Communicatie	  met	  de	  school:	  school	  is	  aan	  het	  experimenteren	  met	  Facebook,	  maar	  
ze	  moeten	  hier	  nog	  de	  juiste	  reglementering	  voor	  ontwerpen.	  	  
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Varia	  en	  vragen	  vanuit	  de	  school	  

• Slechte	  start:	  juf	  Wendy	  (2KB)	  al	  vervangen,	  meester	  Tim	  tot	  eind	  september	  
waarschijnlijk	  verlengd.	  Onderhoudsploeg:	  juf	  Angela	  afwezig	  tot	  6	  oktober	  

• Leerlingenaantallen:	  
o 219	  kleuters	  op	  2	  september	  (1	  februari	  2013	  waren	  er	  207)	  
o 299	  leerlingen	  op	  2	  september	  (zelfde	  als	  op	  1	  februari	  2013).	  

• Nieuwe	  toiletten	  Vredestraat	  zijn	  in	  gebruik.	  
• Belangrijke	  werken:	  

o Nieuwe	  leidingen	  centrale	  verwarming	  ColomaBos	  zullen	  hopelijk	  in	  de	  
herfstvakantie	  gelegd	  worden.	  Normaal	  zeer	  minimale	  hinder	  voor	  de	  
leerlingen	  

o Nieuwe	  buitenschil	  voor	  ColomaBos:	  voorzien	  voor	  zomervakantie	  2014	  
• Bosklassen	  5de	  leerjaar:	  14	  tot	  18	  oktober	  
• Binnenkort:	  verkoop	  van	  truffels,	  frangipane	  en	  carré	  confituur	  
• Volgende	  week:	  1ste	  verkeersweek	  
• Grootoudersfeest:	  9	  oktober	  2013:	  uitnodiging	  komt	  deze	  week	  mee.	  

	  

	  

Volgende	  vergaderingen:	  

Donderdag	  24	  oktober	  2013	   	   20.00	  uur	   Vredestraat	  

Maandag	  2	  december	  2013	   	   20.00	  uur	   Vredestraat	  

Maandag	  10	  februari	  2014	  (kortere	  vergadering	  gevolgd	  door	  een	  infosessie	  over	  
schoolrijpheid	  bij	  kleuters)	   	   exacte	  tijdstip	  en	  plaats	  volgt	  nog!	  

Woensdag	  26	  maart	  2014	   	   20.00	  uur	   Vredestraat	  

Dinsdag	  13	  mei	  2014	   	   	   20.00	  uur	   Vredestraat	  

Vrijdag	  13	  juni	  2014	   	   	   19.00	  uur	   slotvergadering	  met	  etentje	  ColomaBos	  

	  


