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Verslag vergadering ouderraad maandag 3 februari 2020 
 

 

 

 
Naam Aanwezig 

Afwezig / 

Verontschuldigd 
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Anja Smet X  

Annelies De Beuf  X 

Danny Verschorren  X 

Désirée De Maesschalck X  

Elke Duyck  X 

Ellen Heyrman X  

Geert Vanhove (voorzitter) X  

Hannelore Wildiers  X 

Héléni De Backer X  

Jessica Herbert X  

Joke De Cock X  

Joke Willemsen X  

Karin De Lamper X  

Katrien Verhulst X  

Kristof Van der Borght X  

Pieter Swinnen X  

Sebastiaan Van Goethem X  

Simon Van Puyvelde X  

Stefanie De Wilde (penningmeester) X  

Els Remon  X 

 Sabrina Hiel X  

 Rita De Decker X  

 

 

Locatie: Leraarskamer, Sint-Petrusschool 

 

Verslag: Geert Vanhove 
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Agenda 
 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Ouderraad groep 

3.  Evaluatie van de winterhappening 

4.  Welzijn van de kinderen 

5. Stand van zaken werkgroep extra activiteit 

6. Stand van zaken werkgroep zesdesjaarsactiviteit 

7. Financiën 

8. Info van de schoolraad 

9. Variapuntjes 
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1. Goedkeuring vorig verslag 
 

 

Er waren enkele opmerkingen op het vorige verslag (11/11/2019) door Karin geformuleerd. 

Verslag is aangepast en staat ondertussen op de website. 

 

   

 

2. Ouderraad groep 
 

Els Remon heeft laten weten niet meer aanwezig te zullen zijn op de vergadering van de 

ouderraad gezien de soms moeilijke evenwichtsoefening tussen haar rol als mama en haar rol 

als leerkracht. 

Danny Verschorren heeft ook aangegeven uit de ouderraad te stappen aangezien hij niet 

voldoende tijd kan vrijmaken om zich serieus te engageren. 

Joke De Cock had eerder al laten weten in de ouderraad te willen stappen, vandaag was het 

haar eerste vergadering. 
 

 

 

3. Welzijn van de kinderen 
 

Dit agendapunt is bedoeld om vanaf nu als vast agendapunt op de agenda te staan en heeft 

als doel om de zaken rond het welzijn van de kinderen te bespreken. Aangezien de ouderraad 

een spreekbuis hoort te zijn van wat er leeft bij de kinderen en ouders van de school, is dit 

het agendapunt waar dergelijke zaken verder besproken kunnen worden. Vroeger gebeurde 

dit onder het puntje “Varia”, maar dit verdient een betere plaats en meer aandacht. 

 

Wat op vorige vergaderingen reeds was besproken is de situatie van de middagpauze voor de 

kinderen en de plannen rond de inrichting van de speelplaats. Hier is verder op ingegaan 

tijdens deze vergadering. 

 

Algemeen gesteld kan er gezegd worden dat de situatie tijdens de middagpauze gestabiliseerd 

is. Om de middagpauze in de rustige hoek aangenamer te maken zijn er eerder al boeken, 

strips en smart games aangekocht door de leerlingenraad. Indien leerlingen iets kapot maken, 

wordt het kind hier uiteraard op aangesproken.  

 

De plannen om tijdens de middag op het grasveld van SVE Bazel eenmaal te gaan voetballen 

zijn nog steeds bestaande, maar na overleg met een clubafgevaardigde zal dit alvast niet voor 

de Krokusvakantie van start gaan. 

 

Zorgjuf Lien (socio-emotioneel luik) is ondertussen ook met groepstrainingen voor de klassen 

gestart. Dit is enkel voor de klassen die er nood aan hebben. Tijdens de sessies wordt er 

vooral gewerkt rond angst en veiligheidsgevoel.  

 

Voor de inrichting van de speelplaats is er 1 reactie van een ouder gekomen op de oproep 

voor ideeën en suggesties die vanuit Gimme was gelanceerd. Deze persoon heeft ervaring 

met de inrichting van grote speelruimtes voor kinderen en heeft enkele ideeën gedeeld. Deze 

werden als zeer nuttig beschouwd. 

 

Er is afgesproken om via Gimme een bericht te publiceren om de mensen te bedanken voor 

hun input (hoewel het slechts één persoon betrof) en om dan ineens nog eens te melden dat 

eventuele bijkomende suggesties nog gedaan kunnen worden.  
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Eind februari moet het plan aan de architect worden doorgegeven over hoe de inrichting van 

de speelplaats er uit kan zien volgens de school. Op dit moment is er een startplan opgesteld, 

met onder andere bomen (platanen), een zithoek en schaduw. 

 

De 2 containers aan de fietserspoort die nu als opbergruimte fungeren zullen na de bouw van 

de refter wegkunnen aangezien er dan een nieuwe stockageruimte in het nieuwe gebouw is. 

Op die manier zal er aan de fietserspoort ruimte komen voor meer fietsenrekken. De tegels 

aan de fietserspoort liggen momenteel erg los en zorgen voor plassen bij regenweer. De 

werkman ging dit in de komende periode aanpakken.  

 
 

4. Evaluatie van de winterhappening 
 

Algemeen gesteld is de winterhappening vlot verlopen. Mooi weer, redelijk veel volk en een 

gezellige sfeer. Er waren voldoende helpers bij de opzet, tijdens de winterhappening zelf en 

bij de opruim. 

 

Er waren geen tenten van de gemeente beschikbaar door een misverstand bij de reservering 

ervan, maar met een geleende tent en de tent van de ouderraad waren er voldoende tenten 

beschikbaar. 

 

Er is ook het idee geopperd om in plaats van de dag voor de kerstvakantie eens een 

nieuwjaarsdrink na nieuwjaar te organiseren, maar dat is door de meerderheid niet 

weerhouden. 

 

Er is nog een doos soep over, die kan voor een volgende activiteit gebruikt worden. 

Er dient een volgende keer wel meer communicatie te gebeuren (Gimme, kalender, Facebook, 

affiches,…) aangezien er toch wel wat mensen waren die niet echt op de hoogte waren van de 

winterhappening. 

 

Geert zal alvast tenten bestellen bij de gemeente (via Suzanne) voor de jaarmarkt en de 

winterhappening. 
 

  

 

5. Stand van zaken extra activiteit 
 

Annelies heeft aangegeven dat ze de extra activiteit (spelletjesnamiddag met taart) niet kan 

trekken in de werkgroep vanwege een drukke werkperiode.  

Er is nagedacht wanneer deze activiteit zou kunnen plaatsvinden, er zijn in de praktijk bijna 

geen goede data meer vrij waarop dit kan ingepland worden. 

 

Er zijn nog wat andere ideeën besproken: 

• Herlancering van de fietstocht (individueel of gezamenlijk) 

• Ruilbeurs van boeken en speelgoed 

 

Wat uiteindelijk beslist is: 

• Tijdens de opendeurdag van 22 maart zal de ouderraad een standje voorzien waarbij 

fietsen op rollen worden voorzien. Doel is om ouders te laten fietsen voor een goed 

doel (bijvoorbeeld “fiets een boom bijeen”). Daarvoor zouden fietsen op rollen worden 

voorzien waarbij de ouders dan gezamenlijk een challenge aangaan om een berg te 

beklimmen (samen aan één doel werken). Op die manier kan de ouderraad ook nog 

de nodige reclame maken voor haar werking. Werkgroep om dit verder uit te werken: 

Stefanie, Joke, Désirée, Pieter en Seb 
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• Het idee van een boekenkast op de onder- en bovenbouw zal ook verder uitgewerkt 

worden. Werkgroep hiervoor: Jessica, Simon, Joke. 

 

 

6. Stand van zaken zesdesjaarsactiviteit 
 

Geen nieuwe updates hieromtrent.  

 

Wat reeds in het vorig verslag stond: 

Werkgroep: Pieter (trekker van de werkgroep), Annelies, Ellen, Anja 

Katrien wil voor het eten zorgen (spaghetti) 

Datum: 29 juni, dit jaar is dat niet op de dag van pennenzakkenrock 

Overdag wordt er activiteiten door de leerkrachten voorzien, het avondprogramma wordt 

mede door de ouderraad ondersteund 

Ideeën: 

• Escape room activiteit: in het verleden is er paniek uitgebroken bij sommigen kinderen. 

Als dit goed gekaderd wordt en er een volwassene meegaat ter ondersteuning, dan kan 

deze activiteit zeker herhaald worden 

• Pizza maken, alleen opgelet voor elektriciteit en te veel ovens op hetzelfde net 

 

 

 

7. Financiën 
 

De financiële stand van zaken is nog niet opgemaakt na de winterhappening. Stefanie zorgt 

hiervoor tegen volgende vergadering. 

 
 

 

8. Info van de schoolraad 
 

De vergadering van de schoolraad in december is niet doorgegaan omdat er geen 

agendapunten waren. 
 

 

9. Variapuntjes 
 

De informatie die tijdens de opendeurdag verkregen kan worden over de werking van de 

school kan voor sommige mensen (bijvoorbeeld ouders van het Krinkelding) niet voldoende 

zijn. Deze ouders kunnen echter steeds bellen naar Karin voor bijkomende informatie en Karin 

plant dan een persoonlijke rondleiding met hen in. Dat betekent dat deze mensen alle nodige 

informatie krijgen om dan een goede keuze te maken. 

 

 

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 30 maart. Geert zal het Gildenhuis 

contacteren met de vraag of we onze volgende vergadering daar kunnen doen. 

 

 

 

 


