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Verslag ouderraad: 23/6/2016 

 

Goedkeuring vorig verslag: OK 

 

Afgelopen activiteiten 

Infoavond kleuterrijpheid 

 Zeer goed 

 Wel nuttig om te horen, niet noodzakelijk veel nieuws dat er verteld werd voor 

sommige ouders.  

 Contrast met oudercontact: Op oudercontact werd wel uitdrukkelijk en direct 

gesproken over de punten van de Toetertest en op de infoavond zelf was gezegd dat 

het over meer dan de punten alleen gaat maar over het geheel van schoolrijpheid bij 

een kleuter.  

 Toetertest dient enkel om een beeld te geven van de leerling, maar mag geen 

leidraad zijn voor het gesprek. 

 Dank je wel aan het zorgteam voor de boeiende avond! 

 

Chocomelk for life 

 Mooi verlopen 

 Rondpunt kreeg een cheque van € 350.  

 

Ontbijt 

 Schitterend, directie heeft er van genoten, zeer gezellig 

 Goed georganiseerd, heel mooi rijkelijk buffet 

 Heel goed om in shiften te werken 

o Buffet bleef rijkelijk gevuld, ook in de 2de shift 

o Druk moment tussen de wissel van de shiften. 

o Spijtig dat je na de 1ste shift naar huis moet gaan, het was gezellig, mensen 

wilden nog iets blijven drinken. Probleem is dat er geen ruimte is voor nog 

een bodega,… Communicatie hierover was wel duidelijk. 

 Veel helpende handen, dank je wel! 

 Water wordt vanaf volgend jaar zeker gratis.  
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 Fruitsap was nu betalend, omdat het fruitsap van de wereldwinkel is. Indien we 

fruitsap gratis maken, zou de prijs van het ontbijt omhoog moeten. Misschien 

moeten we dit duidelijker communiceren. 

 Opbrengst: € 1900 

 

Toekomstige activiteiten 

Fuif – 21 mei (16-19 uur en vanaf 21 uur) 

 Werkgroepje is gestart. 

 Concept kinderfuif – MA en PA fuif blijft behouden. 

 Kinderfuif wordt gelijkaardig: muziek, workshops,… 

 Facebookevent mag gedeeld en verspreid worden. 

 Na de paasvakantie wordt er gecommuniceerd voor hulp en meer details.  

 

Quiz – 3 december 2016 

 Werner doet een warme oproep naar mensen die mee in de organiserende 

werkgroep willen stappen. Ze zoeken zeker 1 persoon, meerdere mag ook.  

 

Inzamelacties 

Kledij 

 Flyer wordt morgen verspreid 

 Op 21 april wordt de kledij opgehaald door de firma. 

 Ophaalplaats: voornamelijk Vredestraat, ColomaBos kan ook! 

 Werklijst voor enkele momenten werd doorgegeven. Wie nog zin heeft om te helpen, 

mag altijd iets laten weten. 

 Kledij vanuit de parochie kan op zondag binnengebracht worden. Tussen 10.30 en 11 

uur vlak voor de eucharistieviering.  

 

Batterijen 

 Bebat is vandaag al een deel komen ophalen. 

 We proberen ons best te doen, maar weten dat de kans klein is dat we gaan winnen.  



Schooljaar 2015-2016 Ouderraad Vergadering 6 

 Flyers worden verspreid in de hele buurt. 

 

Samenstelling bestuur ouderraad 2016-2017 

 Bart en Katrien DG stoppen als bestuurslid.  

 Wie blijft er zeker: Gerard, Stefan, Katty, Ruth en Katrien B 

 Wie zich geroepen voelt om zich aan te sluiten, mag dit altijd laten weten.  

 Concreet: vergaderingen voorbereiden, opvolgen, activiteiten mee organiseren,… 

 

Varia en vragen vanuit de school 

 Terreurdreiging: Er is geen echte reden tot paniek. 

o Stad Mechelen voorziet de volgende dagen extra politiebegeleiding als 

voorzorgsmaatregel. 

o De school volgt de richtlijnen die ze van de overheid, krijgen onmiddellijk op. 

Ze overleggen telkens ook met ColomaPlus over de in- en uitgangen. 

o Er waren acties in enkele klassen: Leerlingen keken naar Karrewiet, er werden 

ballonnetjes opgelaten door het 3de leerjaar,… Elke leerkracht besliste zelf wat 

er gebeurde in zijn/haar klas. Er zal een muur van verdraagzaamheid komen 

op ColomaBos. 

o Deze week zijn alle activiteiten buitenshuis niet door. Vastenvoettocht wordt 

uitgesteld. 

o Poorten zijn opnieuw gesloten, dit blijft zo totdat het terreurniveau gezakt is. 

 Er zijn reeds 22 broers en zusjes ingeschreven. Er zijn nog 34 plaatsen vrij. Nog 16 

plaatsen indicator en 18 niet-indicator (er zijn al zeker 25 kandidaten voor niet-

indicator). Er is een capaciteitsprobleem in alle Mechelse scholen.  

 Na volgend schooljaar zullen de containers verdwijnen. Er zullen dus klassen 

bijgemaakt moeten worden. (turnzaal Vredestraat, coconnetje,…). 3de leerjaar komt 

misschien rapper naar de Vredestraat. 

 Toevoeging door de directie via email na de ouderraad: 

Na de Paasvakantie start er op de site van de Nekker een pop-up school. Met het vooruitzicht 

vluchtelingen te onthalen in Mechelen hebben verschillende schoolbesturen samen gezeten 

en een procedure uitgewerkt om de vluchtelingen te onthalen en te begeleiden in hun 

zoektocht naar een school voor hun kind.  Voor het vrij onderwijs engageerde De Ranken zich 

om samen met het GO! en de hulp van de stad het volgende te verwezenlijken, de pop-up 

school. 

Dit betekent dat de kinderen van vluchtelingen onderwijs zullen krijgen op de site van de 

Nekker.  Alle Mechelse scholen leverden materialen aan, zodat daar een waardige mini-

school kan ingericht worden.  De bedoeling is om de kinderen en in de mate van het mogelijke 
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ook de ouders onder te dompelen in een taalbad, hen de tijd geven om opnieuw rust te 

vinden en hen wegwijs maken in onze samenleving.  Ondertussen hebben schoolbesturen en 

alle betrokken partijen de tijd om de mensen juist  te informeren en te begeleiden in het 

zoeken naar een woning, werk, school, ... .  Er wordt transparant gecommuniceerd tussen de 

verschillende scholen en schoolbesturen (ook over de netten heen) over de mogelijkheden die 

de verschillende scholen hebben om vluchtelingkinderen vanaf 1/9/2016 te ontvangen.  Door 

dit zo geleid aan te pakken, hopen wij de mensen te kunnen helpen en ontlasten maar ook 

ervoor te zorgen dat er een gezonde mix tot stand komt in de verschillende scholen en dat de 

scholen op die manier ook effectief aan de slag kunnen gaan zonder overbelast te worden. 

 

Vragen en varia vanuit de ouders 

 Schoolfeest: 

o 3 shiften leken eerst veel voor sommige ouders, maar dit is toch vlot 

verlopen. Verdeling en wisseling volk viel goed mee.  

o Ouders die enkel naar optreden bovenbouw kwamen hadden wel het gevoel 

dat alles al op was (frietjes,…) en de kraampjes waren gesloten na het laatste 

optreden. 

o Schoolfeest is hier al jaren zo vroeg tijdens het schooljaar omdat de sporthal 

van ColomaPlus vrij is tijdens de examens voor Pasen. 

o Er is veel meer geconsumeerd dan vorige jaren, omdat er ook 

middagmaaltijden verbruikt werden. Eventueel volgend jaar ook iets 

gezonder voorzien. 

o Optredens waren opmerkelijk korter en dit werd geapprecieerd. Aandacht 

van alle ouders bleef.  

o Er was veel meer afwisseling en altijd overal volk.  

o Afhalen van de kleuters blijft chaotisch.  

o Ouders doen er alles aan om hun kind te filmen vanop de 1ste rij. Ouders gaan 

bewust voor iedereen staan. Kan er eventueel gefilmd worden door 1 

persoon en dan deze film beschikbaar gesteld worden voor iedereen? 

o Kan er eventueel ook melk voorzien worden? 

o Stoelen werden gereserveerd tussen de verschillende optredens. Sommige 

toeschouwers vonden dit jammer. School bekijkt eens wat ze hieraan doet. 

o Moeten leerlingen van de school een ticket kopen voor een ander optreden 

dan het optreden van zichzelf? Dit was onduidelijk. 

 Kleuters moeten vaak iets meebrengen, is dit evident voor iedereen? Kindjes die niet 

in orde zijn, kunnen niet altijd alle werkjes meemaken. Dit is wel spijtig, niet alle 

kinderen kunnen hier zelf aandoen. Meestal voorziet de juf wel zelf een alternatief, 

maar dit is niet altijd mogelijk.  
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 Moeten er kaarten gekocht worden voor kleinere kindjes? Bv. voor schoolfeest, 

kinderfuif,… Waar ligt de grens? We zullen dit duidelijker communiceren in het 

vervolg. 

 Raar dat de kleuters tijdens de naschoolse opvang niet op het hindernissenparcours 

mogen wegens te nat, te vuil,… en dat tegelijkertijd de lagere school dagelijks naar 

huis komen met groene broeken van te voetballen op de weide! School herkent dit 

probleem en doet er alles aan om het hindernissenparcours zo vaak mogelijk door zo 

veel mogelijk kinderen te laten betreden. De toezichters van de naschoolse opvang 

blijven het echter gevaarlijk vinden. 

 Leerlingvolgsysteem: Kan er iemand dat nog eens uitleggen? Meeste kinderen 

hebben het moeilijk met de vraagstelling van LVS toetsen. Sommige kinderen kunnen 

ook niet goed presteren onder tijd. 

 Hoe doen de leerlingen na het 6de leerjaar het in het secundair onderwijs? Sommige 

secundaire scholen sturen de resultaten automatisch op. Meeste leerlingen die van 

deze school komen, weten hoe ze moeten werken en studeren. Ze dragen daar vaak 

de vruchten van in het secundair onderwijs.  

 

Nieuws van de parochie 

 De kerk zou weer opengesteld worden voor gebruik, eind 2017. Ze zal niet enkel 

liturgisch gebruikt worden, maar ook voor tentoonstellingen, optredens,... Er zal 

een opstelling van verschillende ruimtes zijn. 

 Geloofsbelijdenis 17 april 

 1ste communie 5 mei 

 

Volgende vergadering 

Donderdag 12 mei 2016 – 20 uur – Vredestraat 

 


