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Vergadering Vriendenkring 

GO SHIL! de Vlindertuin 

 
Datum:   30/09/2019 
 
Aanwezig:  Hendrik, Wendy, Sandra T, juf Nadia, juf Anke, Liesbeth, Nancy,  Michael, 

Arvid, juf Katrien, Dirk-Jan, Sigrid, Kathleen, Tom, Roel, Sofie, Sabrina, 
Nathalie, Nele, Hayad, Negar, Tine en Annelies V. 

 
Verontschuldigd: Véronique, Hans, Claire, Nora, Debbie, Annelies VDB 
 
 
1. Welkom   
 
Een nieuw schooljaar waarbij we de eerste vergadering mochten starten met een grote opkomst en 
we ook heel nieuwe leden mogen verwelkomen.  
 
Iedereen heeft zich kort eventjes voorgesteld. De aanspreekpunten van de vriendenkring zijn:  

- Hendrik: voorzitter 
- Roel: ondervoorzitter 
- Sandra: penningmeester 
- Annelies: secretaris 
- Wendy: coördinator ouderparticipatie 

 
Schoolraad: 

- Tom 
- Nora 

 
è Ter opfrissing: 

De vergaderingen van de vriendenkring gaan vooral over de activiteiten/festiviteiten op school.  
Er is ook een draagvlak om bezorgdheden/vragen van ouders of vanuit de school te bespreken.  
 
Alle agendapunten moeten tijdig worden doorgegeven zodat het bestuur deze vragen voor de 
vergadering door kan geven aan de directie zodat de directie zich voldoende voor kan bereiden voor 
de vergadering.  
 
Indien ouders vragen hebben is de afspraak dat ze zich in eerste instantie steeds eerst richten naar 
de directie of de klasleerkracht. Indien er via die weg geen duidelijk antwoord of oplossing verkregen 
kan worden, kan het ook opgenomen worden op de agenda van de Vriendenkring.  
 
 
2. Opvolging to do’s vorige vergadering 
 
Overleg/brainstorm met Kinderkwartier en school (24/6) rond voor- en naschoolse opvang 

 
- Activiteiten in de voor- en naschoolse opvang 
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Er wordt werk gemaakt van georganiseerde betalende naschoolse activiteiten. Concrete voorbeelden 
hiervan zijn lessen Frans, typ-10, enz. Het aanbod ligt nog niet volledig vast. Een aantal zaken zijn nog 
in onderhandeling.  
Daarnaast is er ook een oproep gelanceerd om met vrijwilligers leuke zinvolle activiteiten te doen 
met de kinderen in de opvang (bv. Creaclubje, spelletjes spelen, muziek, …). De vrijwilliger zal 
hiervoor een vergoeding krijgen. Hier werd alvast een oproep rond gedaan binnen de leden van de 
Vriendenkring.  

 
De huiswerkklassen zijn nog niet gestart, maar ook hier wordt volop rond gewerkt.  
Nieuwe visie: voorzien van stille ruimte waar kinderen de mogelijkheid hebben om hun huiswerk op 
een ongestoorde manier te maken. Wel onder toezicht, maar niet onder begeleiding.  
Er is zeker vraag naar de huiswerkklassen en dit zal dan ook zo snel mogelijk terug ingevuld worden. 
Communicatie volgt nog.  

 
Er is heel wat speelgoed aanwezig, maar enkele ouders geven aan dat de hele kleintjes niet echt tot 
spelen komen omdat ze hiervoor meer begeleiding nodig hebben en voor de oudste kinderen is het 
speelgoed niet aantrekkelijk meer genoeg waardoor ook zij wat verloren lijken te lopen. 
Er is een grote verscheidenheid aan doelgroep dat opgevangen moet kunnen worden met beperkt 
personeel en materiaal. Het is een moeilijke zoektocht om hier een goed evenwicht in te vinden. 
 

- Invulling speeltijden 
 
Locatie:  

- kleuters + 1e graad speelt op gewone speelplaats 
- 2e en 3e graad speelt onder afdak rond turnzaal. Zodra de containers binnenkort 

weggehaald zijn, zal die ruimte ook mee gebruik worden als speelplaats.  
Daarnaast wordt er ook met een beurtrol naar de speeltuin gegaan om op die manier 
meer speelruimte te creëren.  

 
Inrichting speelplaats 

- Speelplaats 2e en 3e graad is buiten de bevoegdheden van de school, maar wel van de 
Stad. De inrichting is hierin voorzien, maar zal ten vroegste volgend schooljaar zijn. 

- Zandbak: geplande renovatie zal dit schooljaar gerealiseerd worden. Vorig schooljaar is 
dit door omstandigheden toch niet verder geraakt dan het opvragen van offertes.  

- Buiten refter/leslokaal: de ruimte achter de slaapklas en keuken zal volledig worden 
vrijgemaakt en voorzien worden van banken. Dit is een ruime oppervlakte die ook voor 
heel wat extra beweegruimte zal zorgen op de speelplaats. Ook dit zal dit schooljaar 
gerealiseerd worden.  

- Er zijn nog heel wat meer plannen, maar die zullen waarschijnlijk niet gerealiseerd 
kunnen worden dit schooljaar.  

 
Activiteiten/materiaal speeltijden 

- Elke klas heeft een eigen klasbal gekregen 
- De werkgroep van de speelplaats slaat terug de handen in elkaar om door middel van 

activiteiten en materialen de speeltijd zo aangenaam mogelijk te maken en conflicten te 
vermijden. 

 
 

3. Halloween 
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De werkgroep is volop bezig met de voorbereidingen. De meeste zaken staan op punt en de 
uitnodigingen zijn verdeeld. 
 

- Tocht: 2 routes gericht op de jongere kinderen en op de oudere kinderen. Op deze laatste is 
er ook griezelanimatie voorzien (scouts). Buurtbewoners worden verwittigd en gevraagd om 
indien ze willen griezelen, dit niet te eng te maken voor de kinderen. 

 
- Animatie: halloweenspelletjes, zoektocht op school, creahoekje, verhaaltjes, bingo, disco, 

griezelgang 
 

- Eten: hamburgers, veggie hamburgers, halal hotdogs, chili con carne 
 

- Inschrijvingen komen binnen, maar zoals gewoonlijk komt het weer traag op gang 
 

- Helpende handen nog steeds welkom, er zijn nog heel wat gaten te vullen. Annelies zal de 
planning doormailen naar alle helpers die zich reeds hebben opgegeven en ook naar de leden 
van de Vriendenkring. Graag een seintje als je nog een plaatsje kan invullen. 

 
Ter info:  
Dit jaar geen kerstmarkt, maar wel op 24/1 Winterland.  
 
 
4. Ouderparticipatie 
 
Opstart opleiding gemachtigd opzichter 
 

- Situering 
Vorig schooljaar werd de vraag gesteld om ouders en leerkrachten zich te laten opleiden tot 
gemachtigd opzichter. Als gemachtigd opzichter mag je het verkeer tegenhouden om kinderen 
allemaal veilig te laten oversteken ifv een uitstap, ’s morgens bij de ochtendspits, fiets of 
wandelexamen, …   
 
Tip: een gemachtigd opzichter aan het kruispunt Europalaan/Noterstraat zou zeker een meerwaarde 
zijn om de fietsers daar veilig te laten oversteken. 
 
Per ‘shift’ als gemachtigd opzichter krijg je van de stad een onkostenvergoeding van € 5. 
Je mag zelf kiezen waar en wanneer je dit wil doen, er is geen enkele verplichting.  
 
Directie geeft aan graag elke ochtend een gemachtigd opzichter te hebben aan de Europalaan om 
fietsers en voetgangers te helpen oversteken. Wat als er niet elke ochtend iemand kan staan?  
We bevragen eerst wie dit op zich kan nemen en daarna wordt de puzzel gelegd.  
 
Indien iemand vragen heeft over de combinatie gemachtigd opzichter en het ontvangen van een 
uitkering (ouderschapsverlof, werkloosheidsuitkering, …), mag je deze doormailen naar de 
Vriendenkring. VK zal dit dan verder navragen bij de verantwoordelijke van de opzichters.  
 

- De opleiding 
VK heeft met de Stad Mechelen afgesproken dat we met een groep geïnteresseerden een datum 
mogen doorgeven waarop zoveel mogelijk mensen zich kunnen vrijmaken. De Stad zal dan het 
nodige doen om op die dag de opleiding te geven. Normaal gezien duurt de opleiding 1,5 dagen, 
maar voor ons zouden ze de opleiding naar 1 dag willen brengen.  
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Enkele juffen zijn alvast geïnteresseerd.  
 
VK zal een oproep lanceren om geïnteresseerden bij elkaar te brengen en zal dan samen met hen een 
dag zoeken dat zoveel mogelijk van hen zich kunnen vrijmaken voor de opleiding. 
 
 
Sportactiviteiten 
De sportleerkracht engageert zich doorheen het jaar voor tal van sportieve activiteiten op 
woensdagnamiddag of in het weekend. Hij probeert zoveel mogelijk kinderen te stimuleren hieraan 
deel te nemen, maar kan hierbij ook altijd een extra paar helpende handen gebruiken om de 
kinderen mee te begeleiden.  
Begin september werd er reeds een oproep geplaatst. Hierop is zeker reactie gekomen, maar is toch 
nog eerder beperkt. Ouders geven aan dat het zo lang op voorhand moeilijk is om zich hiervoor reeds 
te engageren.  
 
TO DO: 

- VK zal nog reminders uitsturen. 
 

- Voorstel voor sportleerkracht:  
bij elke oproep van een activiteit ook een invulstrookje voorzien voor ouders die willen en 
kunnen begeleiden. Op die manier kan er een ruimere groep bereikt worden dan vanuit ons 
ledenbestand. Bovendien zullen ouders waarvan de kinderen meedoen met een activiteit, 
zich ook sneller beschikbaar kunnen stellen. Omdat de brieven nu via questie worden 
verspreid, kan er een googleformulier ingevuld worden of een ‘discussie’ open gezet worden 
bij de brief. 

 
 
Kalender activiteiten waar er ouders voor nodig zijn 
Aan de leerkrachten werd gevraagd een overzicht te bezorgen bij welke activiteiten of uitstappen ze 
hulp wensen van ouders. Op die manier kan er tijdig een oproep gedaan worden.  
Directie vraagt dit nog eens na bij de leerkrachten. 
 
 
5. Vlinderkrantje editie herfstvakantie 
 
Het Vlinderkrantje werd vorig jaar zeer positief onthaald door ouders en leerkrachten en zal ook dit 
schooljaar blijven verschijnen voor elke vakantie.  
Het is nog niet helemaal duidelijk of het krantje ook digitaal via questie zal verspreid worden of toch 
nog op papier meegegeven wordt. In oktober zal alle communicatie sowieso nog dubbel lopen. 
 
Oproep: 

- Wie er graag een artikeltje schrijft over een activiteit of thema mag dit altijd doorgeven 
- Tips voor artikels zijn altijd welkom 

 
Voor dit krantje:  

- Wie doet de opvang dit schooljaar: foto, naam, voorstelling? (VK vraagt bij Kinderkwartier) 
- Telefoonnummer kinderkwartier  

6. Feedback schoolraad? 
 
Er is geen feedback momenteel, want er is nog geen vergadering geweest. Door de afsplitsing van de 
Louizastraat is het dit schooljaar een raar jaar. Officieel zouden we bij de De Klimop moeten 
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aansluiten, maar daar hebben we helemaal geen raakvlakken. We blijven daarom dit schooljaar mee 
aansluiten bij de vergaderingen van de Louizastraat.  
 
Volgend schooljaar zullen er in het eerste trimester nieuwe verkiezingen zijn om een schoolraad 
samen te stellen voor de Vlindertuin. Het aantal leden wordt bepaald door het aantal kinderen, maar 
sowieso zullen er 3 leden van de ouders zijn, 3 leden vanuit de leerkrachten en 2 gecoöpteerde 
leden.  
 
 
Later dit jaar zullen we ook nog terugkomen op de toekomst van de Vriendenkring. Dit schooljaar 
zullen er nieuwe verkiezingen zijn voor de Vriendenkring. Dat is ook het moment om in het grote 
geheel te bekijken wat de beste keuze is aanvullend op de schoolraad (= verplicht). Een ouderraad of 
een Vriendenkring. Alles heeft zijn voor en nadelen. 
 
 
7. Kinderkwartier 
 
Kwaliteit opvang 
Er komen opmerkingen naar boven over de kwaliteit van opvang van de kampen deze zomer. Ouders 
ervaren het als moeilijk om Kinderkwartier hier persoonlijk op aan te spreken omdat ze niet willen 
dat deze feedback niet goed zou overkomen.  
 
Er worden een aantal zaken aangehaald rond hygiene, kwaliteit van activiteiten tijdens de opvang, de 
houding van bepaalde animators, betrokkenheid naar de kinderen, enz. Directiezal alvast deze 
opmerkingen terugkoppelen aan Kinderkwartier, om het niet verder te laten aanslepen, maar de 
oproep blijft om zoveel mogelijk rechtstreeks aan Kinderkwartier je grieven en bezorgheden te 
melden.  
 
Kim staat hier zeker voor open, dat heeft ze reeds meermaals te kennen gegeven. Ze is zich 
ondertussen ook bewust van een aantal zaken en werkt hier zeker hard aan om veranderingen hierin 
te realiseren.  
 
TIP: 

- Anonieme enquête rondsturen naar alle kinderen van de opvang 
Bij andere kampen wordt dit na elke opvangweek gedaan 

 
 
8. Datum volgende vergadering 
 

Volgende vergadering: maandag 2 december 2019 om 20 u 
Maandag blijkt de dag van de week te zijn waarop de meeste ouders zich vrij kunnen maken.  
 
Deadline agendapunten: zondag 17 november 2019 

 
 

 
9. To do’s 
 
Wat Wie 
Briefjes buurtbewoners bussen  
Discolichten en stroboscoop ophalen op vrijdag 18/9  
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Oproep gemachtigd opzichter + datum vastleggen VK 
Voorstel voor sportleerkracht: ruimte voorzien voor helpers wanneer 
kinderen zich in moeten schrijven voor de buitenschoolse sportactiviteiten 
georganiseerd door de school.  

VK geeft door. 

Kalender opmaken: bij welke activiteiten/uitstappen is er hulp nodig van 
ouders 

Directie en 
leerkrachten 

Vlinderkrantje: info rond kinderkwartier VK vraagt na bij 
kinderkwartier 

Opmerkingen rond opvang deze zomervakantie doorgeven aan 
Kinderkwartier + suggestie voor anonieme enquête 

Directie 

 


