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1. Financiën – overzicht afsluiting boekingsjaar 2015 
In 2015 hebben we het boekingsjaar positief afgesloten en waarbij we ongeveer € 3700 winst 
boekten. Er werd €15000 besteed aan grote uitgaven door de Vriendenkring, als volgt 
onderverdeeld: 

- Huur materiaal van Stad Mechelen  
- Kerstversieringen en –verlichting  
- Drukwerk ’t Spreeuwtje   
- Levende Muziek  
- Kinderfeesten (Pasen, Sinterklaas, Sinte Mette):  
- Sportdag  
- Afscheid 6e (proclamatie, Pennenzakkenrock)  
- Tussenkomst extra-muros (Hoge Rielen, zeeklassen, trektochten)  
- Aankoop koffiezetapparaat leraarskamer  
- Aankoop kasten, allerhande meubilair voor nieuwbouw  
- Onderhoud muziekinstallatie, micro’s...  

 
Daarbovenop heeft de Vriendenkring een gift kunnen doen van € 15000 aan de school als bijdrage 
voor de aankoop van het nieuwe klimtuig op de middenspeelplaats. 
 

 



 
2. Activiteiten 
a. evaluatie Solidariteitsweek (14 dec -> 18 dec) + Winterdrink (18 dec) 
Op 1 maart 2016 werd de cheque overhandigd aan Yves Baes voor 
M’Lisada: € 11250 opbrengst van de Solidariteitsweek. Op 2 maart 
werd dit bedrag reeds gestort. 
De helft van deze opbrengst zal geïnvesteerd worden in een fonds om 
een achtjarig weesmeisje in Oeganda een schoolopleiding van 6 à 7 
jaar lang te laten genieten in een school van middelmatige kwaliteit 
(goedkopere scholen zijn er ook, maar daar is het eigenlijk meer 
‘opvang’, geen echte leerschool). 
Om de vier maanden stijgt de kost van scholing in Oeganda, maar 
hiermee werd al rekening gehouden. 
De rest van de opbrengst komt op een spaarboekje te staan om in de 
toekomst een eigen school te bouwen in Oeganda. 
De winterdrink bracht zo’n € 1300 op.  
De jenever, bier, warme choco, soep en hotdogs waren vooral een groot 
succes, al was er wel nog vraag naar warme appelsap. 
 
b. Evaluatie Spreeuwenfuif (30 jan) 
Ondanks de geringe opkomst (max. 150 fuifgangers) was er toch nog een opbrengst van € 1700. 
De fuif blijft dus een activiteit om te organiseren, mits aanpassing van het thema. 
De volgende editie zal doorgaan op 18 februari 2017. 
 
c. Quiz aan de Vaart (18 maart) 
Met het schoolpersoneel wordt de Quiz aan de Vaart georganiseerd. Er zijn geen extra vrijwilligers 
nodig om te komen helpen. Er kan nog steeds ingeschreven worden om deel te nemen aan de quiz. 
 
3. Werkgroep Communicatie/ Medewerkerscoördinatie 
Niks te melden – geen oproepen naar vrijwilligers nodig momenteel. 
 
4. Werkgroep Tuin 
Enkele mensen hebben gereageerd om mee te werken aan de tuin en het verzorgen van de perkjes 
op school. 
Er zal in het voorjaar een klusdag gehouden worden, maar tijdens het schooljaar mag er ook 
afgesproken worden om samen te komen - tijdens of na de uren, of in de weekends, olv juf Sarah 
Mispelters. 
Er werd een nieuwe compostmand gezet en er werden stenen voorzien waarop de kleuters kunnen 
staan bij het afkappen van de compost, zodat ze beter aan de mand kunnen.  
Er is vraag om aan de bomen op de grote speelplaats de takken te snoeien die vrij laag hangen. 
Francis raadt echter aan dit in de zomer te doen wanneer er bladeren op staan, nu is het niet het 
moment. 
De compostmeester die de kruidenbakken is komen plaatsen tijdens een workshop vroeg of er 
opvolging moest zijn naar onderhoud toe, want de school kan hiermee prijzen winnen, maar dit 
wordt al elk jaar gedaan via de school zelf (actie Igemo). 
 
 



 
 
5.  Werkgroep Verkeer 
Schoolfietsen 
Er werden twee firma’s gecontacteerd om de schoolfietsen te herstellen en onderhouden. 

• ’t Atelier 
• De fietsende fietsenmaker  

Beiden willen een kijkje komen nemen op school om een gerichte prijsofferte op te maken. We 
kregen al een algemene offerte, zonder de fietsen te zien, maar een afspraak zal dus nog gemaakt 
worden voor een juistere prijsopgave, mits eventuele onderhandelingen... 
Tegen de zomer zullen de fietsen opnieuw meer gebruikt worden, dus is nu het ideale moment 
om ze te onderhouden. 
Er werd gevraagd naar de mogelijkheid dat er een ouder of aantal ouders 
op school niet konden instaan voor dit jaarlijks onderhoud en eventueel 
kunnen de leerlingen van de derde graad simpelere taken, zoals het 
oppompen van een fietsband ed., kunnen leren tijdens de techniekweken? 
 
Boetestraat 
Er werd een evaluatievergadering gedaan n.a.v. het einde van de test van 
de schoolstraat en het plaatsen van de betonblokken. De buurtbewoners 
zijn tevreden met deze oplossing, mits wat kleine aanpassingen. 
Het voetpad zou zo bijvoorbeeld kunnen worden verbreed en een 
verkeersbord aan het begin van de straat waarop staat wie voorrang heeft 
bij het in- en uitrijden. Er worden ook arceringen aangebracht waar niet 
geparkeerd mag worden. Waar dan wél geparkeerd mag worden, zal 
afgebakend worden met een volle witte lijn. 
Uiteraard is dit allemaal te bespreken binnen het stadsbestuur en kan dit 
ten vroegste in 2017 gebudgetteerd worden. Tot dan blijven de betonblokken staan. 
Tijdens de Autoloze Boetestraat zouden de mensen nog steeds gestimuleerd moeten worden 
alternatieve parkeermogelijkheden te blijven zoeken en de Boetetraat niet in te rijden. 
 
 
6.  Werkgroep Schoolbibliotheek 
Niks te melden – alle vrijwilligers engageren zich om de schoolbibliotheek naar behoeven te laten 
draaien. 
 
 
7. Varia:  

• Er wordt gevraagd of akoestische isolatie nodig is in de refter van de lagere school. De vele 
ramen zorgen ervoor dat het geluid reflecteert en weergalmt in de refter. Mits wat denkwerk is 
dit op een relatief eenvoudige manier op te lossen met geluidsisolerende panelen tegen het 
plafond. Tim kijkt de mogelijkheden na. (Een ouder van het 6de leerjaar heeft dit in het 
verleden uitgerekend voor de kleuterzaal, ook hij zal hierover aangesproken worden voor 
verdere hulp). 

• Onlangs gebeurde er een fietsongeval door van de helling aan de groene poort te fietsen. We 
sporen iedereen aan om van de fiets af te stappen aan de groene poort. 



Er zal nagekeken worden om een verkeersbord te hangen aan beide poorten en er zal een 
briefje meegegeven worden over het fietsverbod op school. 

• Het lidgeld voor de vriendenkring bedraagt € 7,50 waarvoor je in ruil geaboneerd bent op de 
schoolkrant “’t Spreeuwtje”. We ontvingen dit schooljaar € 1160 aan lidgeld, wat 
verhoudingsgewijs met het aantal leerlingen weinig is. 

• Tijdens de ouderavond werden de verloren voorwerpen opengelegd en na de fuif werden ze 
ook gefotografeerd en op facebook gezet onder de groep van het oudercomité. Er werden wel 
al enkele dingen teruggevonden maar er blijft veel liggen. Eventueel kan er een 
winkeltje/kraampje opgericht worden tijdens het schoolfeest (als iemand hier wil instaan)? 
Anders worden de verloren voorwerpen op het einde van het schooljaar overgedragen aan 
kansarmen. 

• Er blijkt verwarring over de openingsuren van het kleutergebouw ’s morgens, dus ter 
verduidelijking: om 8u05 vertrekken de kleuters vanuit de refter van de lagere school 
(voorstudie) en om 8u10 kunnen de kinderen aan het kleutergebouw worden afgezet. 

• Volgende week is het voorlees- en vertelweek, met op donderdag 10 maart de boekenbeurs. 
Meestal gaat de boekenbeurs op vrijdag door, maar Pardoes kon dat dit jaar niet anders dan op 
donderdag. 

• Volgende vergadering zal gaan over de schoolfeesten, maar het te huren materiaal voor de 
frieten/hamburgers/braadworsten is al gereserveerd. Wel zal er een oproep volgen naar 
vrijwilligers om mee aan dat frietkraam te komen helpen. 

• Investeringen vuit de school zelf werden gedaan: 
- Nieuwe ramen in de klassen van de derde graad. 
- In de turnzaal wordt tijdens de Paasvakantie een verluchtingsinstallatie geplaatst. 
- Er worden budgetten voorzien voor een nieuwe fietsenstalling. 

 
 

De directie en de school bedanken de vriendenkring voor hun inzet, waardoor de laatste 
twee jaar enorme sommen konden worden geïnvesteerd in de school en de leerlingen. 
 
 
8. Volgende vergadering: 20/04/2016 om 19u45 in de leraarskamer 
  >>> Verslaggever Tineke de Vries (04/03/2016) 
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