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1. Financiën 
Er staat nog steeds genoeg op de zicht- en spaarrekeningen. Er moeten nog enkele verrichtingen 
worden gedaan, waaronder de betaling aan de schoolfotograaf en het bedrag te overhandigen voor 
de Solidariteitsweek. 
 
Jaarrekening: 
Ten opzichte van 2015 hebben we € 2.300 meer in kas over op het einde van het boekingsjaar. 
We hebben echter veel meer uitgegeven ook: 
 

• Bijdrage speeltuig middenspeelplaats: € 15.000 
• Levende Muziek: € 1.700 
• Aankopen voor de MOS-groep, materiaal voor het technieklokaal, kafthoezen voor de 

schoolbibliotheekboeken, Sinterklaas, Sinte Mette, Pasen, tussenkomst sportdag 
• Afscheid 6e leerjaar (receptie, bus & Pennenzakkenrock): 1.050€ 
• Extra Muros: € 650 
• Huur materialen (stoelen, tafels, podium, dranghekken, blauwe schermen): € 900 
• Voorschot aankoop eigen podiumelementen: € 2.000 
• Aankoop biertenten: € 815 
• Onderhoud schoolfietsen: € 435 
• Trektochtfeest/Feest Mr. Van Den Bossche (muzikanten, banners, T-shirts leerlingen, 

spreeuwenschildjes) – bijdrage oudercomité: € 1.500 
 

Uitgaven 2016: € 28.500  
Dit bedrag blijft elk jaar stijgen, maar we eindigen telkens met meer dan het jaar voordien, wat 
wijst op een goed draaiend oudercomité. 
 
 
2. Activiteiten 
a. Evaluatie Solidariteitsweek (19-23 december 2016) + Winterdrink (23 december 2016) 
De opbrengst van de Solidariteitsweek was nóg meer dan vorig jaar. We kregen het totale bedrag 
nog niet te horen, aangezien de kinderen het zelf nog niet weten. 
Onze directeur ging op bezoek in Oeganda dit jaar en kon ons vertellen over de lopende projecten 
waarvoor het geld van onze Solidariteitsweek gebruikt wordt: 



• Er staat in de sloppenwijken van Oeganda een eenvoudige barak waar 30 kinderen les krijgen. 
Naast deze barak ligt een stuk grond waar beslist werd een stenen lokaaltje te zetten, mét ramen, 
deuren en waterrecuperatie. Met de bouw zijn ze volop bezig, zodat de kinderen het nieuwe 
schooljaar (dat over enkele weken van start gaat) kunnen aanvatten in hun nieuwe lokaal. 

• Enkele jaren gelden werd voor M’Lisada al een lokaal opgericht mét het Spreeuwenschild, als 
buitenverblijf voor de kinderen van M’Lisada, waar ze een weekend kunnen doorbrengen en er 
groenten en fruit kunnen telen.  

• Er is nu een plan om een nieuwe school op te richten met meerdere sponsors. De eerste fase 
vraagt hiervoor al € 150.000 

• Er werd door De Spreeuwenschool, dankzij de Solidariteitsweek, één kind gesponsord om 6 jaar 
schoollopen te garanderen. De school krijgt hier ook rapporten/opvolging over. 

Er werd voorgesteld om eventueel een infoavond te organiseren met het reisverslag, zodat de 
leerkrachten én ouders op de hoogte zijn van wat de Solidariteitsweek nu eigenlijk wel inhoudt en 
om betrokkenheid te verhogen.  
Dit zou eventueel kunnen net vóór de volgende Solidariteitsweek. 
 
b. Spreeuwenfuif – 18 februari 2017  
De voorbereidingen voor de fuif verlopen vlot. Er wordt wel nog een flyer en oproep om extra hulp 
uitgestuurd. We zouden meer hulp kunnen gebruiken om de werkdruk van de vaste helpers wat te 
verlichten en om vers bloed in het feestcomité te krijgen. Er wordt dan vooral gedacht aan hulp 
vanuit de kleuterschool voor de continuïteit. 
 
c. Lezing Faalangst – 14 maart 2017  
Op dinsdagavond 14 maart 2017 komt Mevr. Mira Van Looi (lic. Orthopedagogiek, lic. Fam. & 
seks. Wetensch.) een lezing geven over faalangst.  
Kostprijs: € 150, incl. BTW & verplaatsingskosten. De school moet enkel zaaltje, stoelen en een 
beamer voorzien. 
Deze lezing zal doorgaan vanaf 20u in de refter van de lagere school en zal ongeveer 45-60 min. 
in beslag nemen, al kan dit een beetje uitlopen, afhankelijk van het aantal vragen. De inhoud zal 
afgestemd worden op de vragen die de aanwezigen hebben en er min of meer als volgt uitzien: 
Wat is faalangst? Oorzaken? Aanpak & tips. 
Het idee is om elk semester een lezing te laten doorgaan, dus tips over andere onderwerpen en/of 
sprekers zijn zeker welkom. 
 
d. Quiz aan de Vaart – 24 maart 2017  
Er is geen extra hulp nodig vanuit de Vriendenkring. Inschrijvingen lopen tot 20 maart. 
Dit jaar zullen er 2 beamers gebruikt worden omdat er ook filmpjes zullen worden getoond. (zo 
zijn er ook minder kleurenkopies nodig) 
Gouden Carolus en Manenblusser worden toegevoegd aan het drankaanbod. 
Quizprijzen zijn altijd welkom en binnen te brengen op het secretariaat. 
 
 
3. Werkgroep Communicatie/ Medewerkerscoördinatie 
Er wordt een oproep gedaan naar hulp tijdens de Spreeuwenfuif. 
Ook kunnen we een oud-leerlingengroepje op facebook opstarten, om zo meer volk tegelijkertijd 
te bereiken en reclame te maken voor onze activiteiten. 
 
 



 
4. Werkgroep Tuin 
* Samen met de MOS-kids (‘Milieu Op School’), juf Conny en juf Marjan heeft juf Sarah één van 
de vaten leeggemaakt. Wat achter de manden ligt, zou wel nog gehakseld moeten worden. 
Er zal een KLUSDAG worden ingepland: tuinhuis moet worden gesapt, een lading boomschors 
moet komen (Bobcat huren?), het m²-tuintje mag weg, want wordt niet onderhouden en is stuk. 
 
 
5.  Werkgroep Verkeer 
Er is nog geen nieuws ivm de nieuwe fietsenstalling, maar tegen de volgende vergadering worden 
er hopelijk wat offertes voorgelegd, die nu worden opgevraagd.  
Offertes voor: het uitbreken van de betonplaat die er nu ligt (mét gasleidingen en 
elektriciteitskabels), nieuwe beton gieten, overkappen en de fietsrekken. Eventueel ook een 
gesloten gedeelte (of fietsboxen?) voor de schoolfietsen. Hiervoor zullen we zo’n geschatte € 
30.000 voor moeten uittrekken. 
Deze werden volledig gebruiksklaar gemaakt en staan nu binnen bij Bruno en in de gele containers, 
zodat ze niet roesten. 
De verkeersmannetjes “Victor Veilig” aan de schoolpoort zijn een flop, ze worden overreden of 
gestolen. 
Er stond in de media dat de Stad Mechelen Octopuspalen wilde voorzien in het centrum. De school 
vraagt tijdens het volgende OOM (Onderwijs Overleg Mechelen) of dit voor onze school ook zo 
zal zijn? 
De situatie in de Boetestraat is leefbaar, maar nog niet ideaal… Het voorstel was er om paaltjes in 
het begin van de straat te zetten en delen te arceren, maar dat is er nog niet van gekomen. We 
moeten er blijven achter zitten. 
 
 
6.  Werkgroep Schoolbibliotheek 
Er werden nieuwe boeken besteld met de boekenbon van vorig schooljaar. Deze werden inmiddels 
geleverd en zullen eerstdaags biebklaar gemaakt worden. Kenny maakte de kaartjes er al voor, dus 
moeten ze enkel nog gekaft worden. 
 
 
7. Varia: 
* De samenwerking met de huidige schoolfotograaf Demarsin wordt stopgezet. Er zijn momenteel 
nog steeds naleveringen niet toegekomen, er zaten foutieve foto’s in de hoezen van sommige 
kinderen… Een Mechelse firma kan dit overnemen. 
 
* Er werd nogmaals gevraagd of het niet mogelijk is om voor meerdere klassen van het lager 
pasfoto’s op witte achtergrond kunnen worden genomen, met zicht op de strengere vereisten van 
de kidsID. (Momenteel wordt dit enkel gedaan voor het zesde leerjaar). Dit zal moeilijk zijn om in 
te plannen, want het is nu al een heel drukke dag, maar dit wordt bekeken. 
 
* Nu de Spreeuwenfuif er zit aan te komen, vragen veel kinderen waarom het enkel voor 
volwassenen is. Zouden we geen kinderdisco kunnen organiseren ook? Wanneer zou deze dan 
doorgaan? Op een vrijdag na school, vanaf 15u20, op een woensdagnamiddag, in het weekend? 
Eventueel in shifts per leeftijd of gewoon iedereen tezamen? Een bar aan de kant voor wachtende 
ouders? We bekijken de mogelijkheden. 



 
* Het prijzenkraam van de Solidariteitsweek is aan vernieuwing toe. Er komen wel spulletjes 
binnen na de oproep, maar veel is niet meer bruikbaar. We zouden nu al moeten beginnen spullen 
bijhouden en vragen naar sponsors van klein speelgoed of prulletjes die geschikt zijn voor kinderen. 
Playmobil sponsort M’Lisada, dus daar zouden we ook eens moeten horen. Iedereen is welkom om 
hiertoe bij te dragen. 
 
* Er werd geluidsisolatie gehangen in de refter van de lagere school (gekregen via een papa van 
een oud-leerling) – de school moest enkel wat lijm voorzien. Er is wel degelijk een verbetering in 
de geluidsoverlast in de refter. 
 
* Het houten bakje naast de rode poort zou moeten worden weggehaald, het is slordig en wordt 
nooit gebruikt (er is zelfs geen sleutel meer van?). 
 
* Het muurschilderij naast de refter zou een likje verf kunnen gebruiken. Iedereen kan rondvragen 
wie dit wil komen doen? Eventueel Mechelse straatartiesten? 
 
 
9. Volgende vergadering: 26/04/2017 om 19u45 in de leraarskamer 
  >>> Verslaggever Tineke de Vries (10/02/2017) 

 
 
 

Om op de hoogte te blijven via een maandelijkse nieuwsflash via email, of om oproepen voor activiteiten 
via email te ontvangen, schrijf je in op onze mailinglist via vriendenkring@despreeuwen.be 

Volg ons op facebook : https://www.facebook.com/OCVriendenkringDeSpreeuwen/ 
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