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Vergadering Vriendenkring 

GO SHIL! de Vlindertuin 

 
Datum:   11/03/2019 
 
Aanwezig:  juf Hilde, Willem, Hendrik, juf Anke, juf Katrien, Sabrina, Roel, Annelies V., 

Wendy, Nancy Van Hout, Annelies VDB, Tine DW 
 

Verontschuldigd: Nora, Sandra T, Hayad, Sigrid, Sandra V.N., Tom,  
 
1. Opvolging to do’s vorige vergadering 
 
• Lijst toegelaten speelgoed opgesteld + communicatie ouders + reminder in Vlinderkrant?  

De leerkrachten werden ondertussen gemaild, maar er was weinig respons. Als enige reactie 
kwam naar voor dat skateboards niet geschikt zijn. 
 
Directie zal vragen aan de juffen van L4D,L5D en L6D om samen met hun leerlingen een lijst van 
speelgoed op te maken waarvan ze vermoeden dat leerlingen van de lagere school dit graag mee 
naar school zouden willen brengen. Deze lijst zal dan door de leerkrachten overlopen worden en 
een selectie gemaakt worden van wat wordt toegelaten en wat niet. Deze lijst zal dan ook 
verspreidt worden, eventueel via het Vlinderkrantje. 
 
Met het goede weer in aantocht, dringt de opmaak van deze lijst. Het sleept al aan van het begin 
van het schooljaar. Directie zal korte en concrete deadlines eraan koppelen zodat dit zo spoedig 
mogelijk gecommuniceerd kan worden naar de kinderen en ouders. 
 
Tevens wordt er gemeld dat er toch enige onduidelijkheid is over de speelmogelijkheden op de 
trampoline tijdens de opvangmomenten. De kleuters zouden hier niet op mogen? 
We koppelen dit terug naar het Kinderkwartier.  
 

• Foutparkeerders: contact met stad + buschauffeur + ludieke acties met leerlingen  
Directie heeft gemaild naar de directeur van Den Anker. Als reactie meldde de directie dat 
schoolvervoer niet voorbij gestoken mag worden wanneer hij zijn 4 pinkers aan heeft staan. Dit 
blijkt ook effectief te kloppen, toch zijn we binnen de Vriendenkring van mening dat het een 
gevaarlijke en onduidelijke situatie is: 

- De bus stationeert tot op heden voor het zebrapad aan de overkant van de school. 
- Voorbijsteken mag niet omwille van de signalisatie van de 4 pinkers, maar ook omdat dit 

naast de witte volle lijn is.  
- Aankomende auto’s moeten wachten in de bocht en hebben geen zicht op wat er voor 

zich aan het gebeuren is. Wanneer een auto de bus toch voorbij wil steken, net op een 
moment dat de kinderen over steken, kan dit fatale gevolgen hebben.  
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Directie zal volgend voorstel doen aan Den Anker: Chauffeur stationeert (4 pinkers) voorbij de 
school (en zebrapad) en begeleider gaat kinderen halen. Hierbij zal er iets verder gestapt moeten 
worden door de kinderen, maar zorgt wel voor een veiliger overzicht op het stukje straat.  
Indien er geen begeleider aanwezig is in de bus, zal er een leerkracht van de Vlindertuin de 
kinderen naar de bus begeleiden. 

Edit: Na de vergadering werd door de werkgroep verkeersveiligheid ook nog gemeld dat er na de 
paasvakantie enkele ludieke acties gepland worden met de kinderen om ouders te sensibiliseren.  

 

• Afspraken prijzen eten drank 
Directie en penningmeester VK trachten zo snel mogelijk een moment te vinden om 
prijsafspraken te maken over zowel de drank, als het eten dat op evenementen van de school 
wordt aangeboden. De prijzen moeten voldoende democratisch zijn om voor iedereen 
toegankelijk te maken. 

De opmerking wordt gegeven dat het vastleggen van de Cava soms moeilijker is qua prijs, 
afhankelijk van welke Cava wordt aangekocht. Hierbij wordt de suggestie gedaan om een 
maximale inkoopprijs vast te leggen. 

 
• Agape: Vegetarische dag  

Op maandag is het vanaf heden veggie-dag.  
Vandaag was het de eerste keer en het werd gesmaakt! 

 
• Gemachtigd opzichter  

Directie heeft nog geen contact opgenomen en zal dit alsnog doen. 

VK informeert ondertussen bij de leerkrachten wie er eventueel interesse heeft om deze cursus 
te volgen. Indien er vanuit de school al (voldoende) kandidaten zijn, zal VK bij de stad informeren 
of er reeds een opleidingsdag kan worden vastgelegd. Deze dag kan dan worden voorgesteld aan 
de ouders en leerkrachten om zich in te schrijven. 

Wanneer er sowieso te weinig interesse is vanuit de leerkrachten, is het weinig aannemelijk dat 
dit kans op slagen heeft om een voldoende grote groep bij elkaar te krijgen. 
 

• Creamomenten  
Zie verder 
 

• Slot toilet  
Werd doorgegeven, niemand weet met zekerheid of dit ook effectief ondertussen gemaakt is. 
Wordt gecheckt. 
 

• Timing Lentefeest ifv programmatie sponsorloop  
Het lentefeest gaat door om 13u30 in het Lyceum in Mechelen. Er zijn kinderen van het eerste 
leerjaar die graag mee willen lopen met de Sponsorloop en daarna nog naar het lentefeest gaan. 
Dit engagement kunnen we alleen maar aanmoedigen. De leerlingen van het eerste leerjaar 
zullen dan ook zo vroeg mogelijk worden ingepland. 
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2. Toekomst beide scholen (toelichting Directie) 
 
Het is al langer de ambitie om de Vlindertuin los te scheuren van de Louizastraat en beide scholen 
autonoom te laten functioneren met elk hun eigen directie. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid 
aangezien er te weinig afstand is tussen De Vlindertuin en Victor Van De Walle. Twee GO scholen van 
scholengroep 5.  
 
De Vlindertuin wordt echter elk jaar groter waardoor het in combinatie met de Louizastraat erg 
zwaar wordt om beide scholen nog goed te kunnen besturen en een grote verantwoordelijkheid met 
zich meebrengt. Ook financieel is het interessanter om een kleinere school te zijn. Het schoolbestuur 
heeft daarom de beslissing genomen om van beide scholen op korte termijn twee autonome scholen 
te maken. Via een omweg, is dit realiseerbaar in 2 schooljaren. 

è Schooljaar 2019-2020: De Vlindertuin zal losgescheurd worden van de Louizastraat, maar 
vastgehecht worden aan basisschool Klim Op in Bonheiden.  

è Schooljaar 2020-2021: De Vlindertuin zal zich losscheuren van basisschool Klim Op en 
functioneren als een volledig autonome school met een eigen directie.  

 
Basisschool Klim Op valt binnen dezelfde schoolgroep, maar niet binnen dezelfde 
schoolgemeenschap waardoor deze beweging mogelijk is.  
 
Volgend schooljaar is dus een overgangsjaar waarbij er weinig veranderingen merkbaar zullen zijn. In 
praktijk blijven er in de Vlindertuin en in de Louizastraat elk een adjunct aanwezig onder de 
praktische bevoegdheid van Willem. Officieel is echter de directie van de Klim Op verantwoordelijk. 
 
De leerkrachten werden recent op de hoogte gebracht. De Vriendenkring bij deze ook. De 
communicatie naar alle ouders volgt vermoedelijk nog voor de Paasvakantie. De communicatiedienst 
van de scholengroep zal deze communicatie voorzien. 
 
Alle vragen van ouders zijn uiteraard welkom bij directie. Indien de nood er blijkt te zijn, kan er een 
infosessie worden voorzien. Sowieso zal hier ook de nodige aandacht nog aan besteed worden in de 
laatste editie van het Vlinderkrantje van dit schooljaar.  
 
 
3. Evaluatie Eetfestijn 
 
De opkomst was eerder beperkt, maar toch een mooie winst van € 3500. Dit was enkel mogelijk 
doordat de Kippenkoning de opbrengst volledig heeft geschonken aan de school.  
 
Feedback ouders: 

- De activiteit zelf was weinig aantrekkelijk voor kinderen.  
- Aanbod salades veel beperkter dan vorige keer, nu meer basic 
- Betere bediening: nu bediening aan tafel (ipv buffet) 
- Verlichting is niet aangenaam: schoolrefter gevoel blijft 
- Prijzen vrij duur, zowel voor eten als drank. Het werkt drempelverhogend 
- Tafels werden al afgebroken terwijl er nog gegeten werd, dit was niet nodig en zeker niet 

aangenaam 
- Door deur die regelmatig geopend werd of open bleef staan, was het niet aangenaam tafelen 

en bij momenten echt koud 
 
Er zijn gemengde gevoelens over deze activiteit.  
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Wordt het niet te veel: 5 activiteiten op 1 schooljaar en daarbovenop ook nog de verkopen. 
Wat is het doel van deze activiteit? Opbrengst? Doelgroep ouders en/of kinderen? 
Kan het eventueel gekoppeld worden aan een andere activiteit?   
 
We agenderen dit zeker op de volgende vergadering naar volgende kalender. 
 
 
4. Stavaza Sponsorloop 
 
We zitten goed op schema. Voor de vakantie werden de sponsorformulieren verdeeld en vandaag 
zijn de eerste inschrijvingen binnengekomen.  
Het concept blijft grotendeels zoals de voorgaande jaren, enkel het parcours is anders georiënteerd 
door de verbouwingen. Daarnaast zal de Scouts (Woudlopers) komen sjorren om het 
hindernissenparcours te maken.  
 
De vraag naar helpende handen is nog groot. Nu woensdag wordt er een ‘warme welkom’ 
georganiseerd op school. Werkgroep sponsorloop zal in sporttenue ouders warm maken met een 
tasje thee of koffie om ze op die manier warm te maken om een handje toe te steken tijdens de 
Sponsorloop.  
 
Om het invullen van het werkschema wordt er gevraagd om maximaal in te schrijven via het online 
formulier. Ook voor de leerkrachten is dat de weg om in te schrijven. Directie zal de leerkrachten de 
link nogmaals bezorgen via de wekelijkse dienstnota. Ze zullen de leerkrachten er ook al mondeling 
op aanspreken.  
 
 
5. Ouderparticipatie 
 
Crea middagen 
Deze hadden enorm veel succes bij de kinderen, maar zijn een beetje uitgedoofd sinds onze vraag 
naar data van de juffen. Men ging dit bekijken ifv de levensbeschouwelijke vakken die ook gepland 
zijn op donderdag of vrijdagnamiddag. Ondanks enkele reminders is het nog niet gelukt om hier data 
voor te prikken. 
De leerkrachten weten dat er enkele ouders klaar staan als er een concrete  vraag komt. Verder 
willen we ons ook niet opdringen binnen het drukke takenpakket waar de leerkrachten mee te 
maken hebben.  
 
Begeleiding uitstappen:  
De kinderen van de 3e kleuterklas gingen op uitstap naar Brussel en kregen de ondersteuning van 2 
ouders waarvoor de juf hulp gevraagd had aan de Vriendenkring. 
 
Vraag zwemouders 
De vraag naar zwemouders werd erg laat gesteld om de klassen van de 3e kleuterklas te begeleiden. 
(vrijdag briefje aan ouders, dinsdag al zwemmen). Dit is rechtstreeks via de leerkrachten gelopen en 
was te kort dag om hier een goede respons op te kunnen krijgen.  
In mei is de volgende zwemdag voorzien en de vraag naar helpende/ondersteunende ouders werd 
reeds gesteld aan de Vriendenkring om hier ouders voor op te roepen. 
 
Verkeersouders: geen reactie:  
Ook over verkeersouders nog geen reactie, maar de Vriendenkring schiet in actie van zodra er een 
concrete vraag komt vanuit de school. 
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Pimp je speelplaats 
Er is een overleg geweest met enkele ouders en een tuinarchitect. Samen met de directeur werd er 
afgesproken dat er dit schooljaar alvast een aantal verfraaiingswerken zullen gebeuren om de 
speelplaats iets toegankelijker te maken:  

- Opmaak buitenrefter (achter slaapklas/keuken).  
Hierdoor zal er bij goed weer ook buiten gegeven kunnen worden of zullen klasactiviteiten 
buiten door kunnen gaan.  

- Zandbank:  
o Ondergrond stabiliseren zodat kinderen niet meer te diep kunnen graven 
o nieuw zand 
o Omkasting van de zandbakrand met duurzame composiet planken 

 

Betrachtte deadline: 22 april 2019. 
Deze werken zullen voornamelijk via een aannemer verlopen en in de weekends plaatsvinden. Het 
weekend van 30 maart (sponsorloop) zal gevrijwaard blijven.  

Zodra dit allemaal is afgewerkt, zal er een verder stappenplan worden uitgewerkt. Een van de 
volgende stappen zal zijn om de speelplaats te vergroenen waarbij er vermoedelijk ook de hulp van 
de ouders ingeroepen zal worden.  

De aanvraag voor de subsidie is binnengestuurd. Nu is het wachten op antwoord. De werken aan de 
speelplaats zullen echter sowieso worden uitgevoerd, met of zonder subsidie. 

 
6. Huyghebaert 
 
Op 7/2 werd er een vergadering samen geroepen door huidige eigenaar van Huygebaert. De vorige 
bouwaanvraag werd afgewezen. Vervolgens werd er een marktbevraging gedaan waar uit kwam dat 
er vooral nood is aan locaties voor overdekte en geïsoleerde ontspanning: 

- Paddelclub 
- E-Karting 
- Binnenspeeltuin 
- Virtual Reality 
- Crossfit 
- Trampoline 
- Indoor voetbal 

 
Er is ondertussen een akkoord van de stad voor 50% ontspanning en 50% verhuur aan logistiek. 
Tevens zal er ook meer aandacht zijn voor de mobiliteitsproblemen:  

- Er komen meer parkeerplaatsen 
- Meer groen 
- Het aantal laadkades is gereduceerd van 25 naar 4 + nog enkele intern.  

 
In het logistieke gedeelte zal er voornamelijk nog verhuurd worden aan DPD.  
 
De ingang van het logistieke gedeelte blijft ter hoogte van de BMW garage.  
De in- en uitrit aan Molenweide zal met een slagboom worden afgesloten.  
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Timing:  
- aflevering vergunning over 4 a 6 maanden  
- 6 maanden werkzaamheden: 

o Voorkant gebouw: 120 parkeerplaatsen 
o Binnenaanleg voor binnenrecreatie  
o Aanleg E-karting 
o  

Aan de watertoren staan er ook werken op til: er wordt een aanjaagstation geplaatst: zal meer druk 
op de leidingen zetten. 
 
 
7. Vlinderkrantje 
 
Deadline artikels: woensdag 27 maart.  
Heel veel artikeltjes vanuit de klassen 
De laatste ideetjes mogen aan de Vriendenkring bezorgd worden.  
 
 
8. Feedback schoolraad? 

 
Besproken tijdens schoolraad van 11/02: 

- Leerlingenaantallen (na de telling van 01/02) 
De Vlindertuin breidt verder uit, doel is 2-klassenstructuur. Van instappers tot 6de lj. 

- Personeelsformatie 2019-2020 (uren/namen) 
Er zullen een aantal verschuivingen plaatsvinden:  

- Juf Stefanie gaat naar het 1e leerjaar 
- Juf Tatiana gaat naar het instapklasje 
- Juf Laura gaat naar het 4e leerjaar 

(communicatie in Vlinderkrantje van juni) 
 

- Nieuwe visieteksten / voorbereiding schoolreglement/schoolwerkplan 
Er zal een extra stuk opgenomen worden over huiswerkbeleid aangezien we nu over een 
volwaardige basisschool beschikken en de noden naar huiswerkbeleid gedetecteerd zijn. Met 
de huidige manier van werken zijn kinderen onvoldoende voorbereid om naar het Secundair 
Onderwijs te gaan op vlak van planning.  
 
Hier zal een infosessie rond georganiseerd worden en er zal ook een artikeltje in de 
Vlinderkrant rond komen.  
 

- Stand van zaken lopende projecten: project speelplaats, nieuwbouw Vlindertuin fase 2 
De vernieuwde speelplaats met inrichting zal er sowieso komen, met of zonder subsidie. 
Realisatie pas tegen schooljaar ‘20 - ‘21. 
Nieuwbouw op schema 

 
9. Volgende vergadering Vriendenkring 
 
• Voorstel: Maandag 6 mei 2019 

Deadline agendapunten: Maandag 23 april. 
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10. To do’s 
 

Wat Wie 
Lijst toegelaten speelgoed: 

- Opmaak lijst door 4e, 5e en 6e leerjaar (Hilde roept op) 
- Speelgoed selecteren: toegelaten of niet (Leerkrachten) 
- Communicatie ouders (Vlinderkrantje of per brief) 

Directie 
leerkrachten en 
leerlingen van 
4e, 5e en 6e 
leerjaar 

Onduidelijkheden gebruik trampoline tijdens opvang VK koppelt 
terug aan 
Kinderkwartier 

Foutparkeerders: voorstel bespreken met directie Den Anker Directie 
Afspraken prijzenbeleid evenementen Directie en 

penningmeester 
Gemachtigd opzichter 

- Informeren interesse leerkrachten 
- Informeren opleidingsdata 
- Oproep ouders en leerkrachten (bij voldoende interesse) 

VK 

Bespreking agenda Volgende 
vergadering 

Sponsorloop: inschrijven om een uurtje te helpen  Iedereen "#$% 
Vlinderkrantje Paasvakantie:  

- Deadline zondag 24 maart 
- Nieuwbouw: nog steeds op schema: oplevering eind juni 

 
Vlinderkrantje Grote vakantie 

- FAQ’s afsplitsing school 
- Wissels juffen 
- Schoolreglement  

Iedereen 

 


