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Verslag vergadering ouderraad dinsdag 4 juli 2017 
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Anja Smet X  

Annelies De Beuf X  

Cindy Verdoorent  X 

Edwige Cardoen  X 

Geert Vanhove X  

Ines Van Buynder X  

Karin De Lamper X  

Kristof Van der Borght X  

Pieter Swinnen  X 

Stefanie De Wilde X  

Steven Verberckmoes X  

Yves Verhaege  X 

 Els Remon X  

 
Verslag: Geert Vanhove 
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1. Aanleiding voor deze extra vergadering 
 
Deze vergadering is gepland op initiatief van Stefanie. Bedoeling van dit samenkomen is om nu 

al na te denken hoe we het komend werkjaar zullen aanpakken met het aantal leden in de 
ouderraad en om tijdig voorbereid te zijn voor de eerste activiteit van het nieuwe werkjaar, 

namelijk de jaarmarkt. Dit initiatief werd door de rest van de ouderraad ook beschouwd als een 
goed idee. 

 
De eerstvolgende vergadering was al gepland op dinsdag 29 augustus, maar dat is redelijk kort 
tegen de datum van de jaarmarkt, vandaar het idee om eens de koppen bij elkaar te steken 

hoe we nieuwe mensen kunnen engageren om mee te werken met de ouderraad. 
 

 

2. Wijzigingen in de ouderraad 
 

Ines van Buynder heeft aangegeven dat ze geen deel van de ouderraad meer zal uitmaken 
aangezien ze de moeilijke beslissing heeft genomen om haar dochter naar een andere school 

te laten gaan. Vandaar dat ze haar functie van penningmeester neerlegt. De rest van de 
ouderraad heeft uiteraard begrip voor deze beslissing en wenst haar uitdrukkelijk te bedanken 

voor haar inzet en engagement voor de ouderraad en de school.  
 
Ines zal nog wel de zaken blijven opvolgen tot en met de jaarmarkt zodat de continuïteit 

gegarandeerd blijft. Nadien kan de overdracht van alle informatie en zaken gebeuren naar de 
opvolg(st)er. Ines heeft alle informatie netjes in verschillende mapjes bijgehouden zodat de 

overdracht vlot zal verlopen. 
 
Elly, de vrouw van Yves, heeft zich kandidaat gesteld om penningmeester te zijn. Zij zal in dat 

geval zelf niet naar de vergaderingen komen, maar zal vertegenwoordigd worden door Yves. 
Dit zal op de volgende vergadering beslist worden. 

 
Daarnaast had Kristof Van der Borght in de vorige vergadering al aangegeven dat hij de functie 
van voorzitter niet meer zal opnemen volgend werkjaar aangezien hij hiervoor wellicht niet 

voldoende tijd kan vrijmaken vanwege zijn werk. Deze functie is dus ook vacant. 
 

Er is tijdens de vergadering besproken wie de voorzittersrol kan opnemen, maar op dit moment 
zijn er geen kandidaten. 
 

De discussie die hierop volgde was of er überhaupt wel een voorzitter nodig is aangezien er ook 
gewerkt kan worden in verschillende werkgroepjes die de verantwoordelijkheid op zich nemen 

voor een bepaalde activiteit. De meningen hierin verschilden, maar uiteindelijk is er meer 
draagvlak om een voorzitter te hebben aangezien die enerzijds nodig is om de zaken 
(overkoepelend) op te volgen en anderzijds die persoon ook als “uithangbord” en 

aanspreekpunt  van de ouderraad kan dienen. Hoewel er ook gesteld werd dat voorzitter en 
aanspreekpunt twee aparte zaken kunnen zijn. De vraag blijft uiteraard wie dan de voorzitter 

zal worden. Een voorzitter is meer dan een titel, en is uiteraard iemand die voldoende 
engagement en tijd heeft om zich in te zetten voor een goede werking van de ouderraad. Op 
de volgende vergadering wordt dit punt weer opgenomen. 

 
De idee werd ook gelanceerd om meer in werkgroepen te werken. Voor elke activiteit die de 

ouderraad plant kan een aparte groep mensen samengesteld worden die dan de 
voorbereidingen, de activiteit zelf en de opruim organiseren. Uiteraard met de hulp van 
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anderen, maar de werkgroep is de drijvende kracht achter de activiteit. De werkgroep dient 
dan ook wel de nodige communicatie te doen naar de kern van de ouderraad. Op die manier 
blijft de ouderraad op de hoogte en kan die ook belangrijke beslissingen nemen (b.v. 

beslissingen die grote financiële implicaties hebben). 
 

Op dit moment zijn er reeds enkele individuele initiatieven genomen om mensen warm te 
maken voor de ouderraad. Hieronder de huidige stand van zaken: 

 Ineke Van Goeye wil eventueel wel meedoen in de ouderraad (Stefanie) 

 Benoit De Ceuster of Els De Ryck willen eventueel wel meedoen in de ouderraad (Geert) 
 Ellen Heyrman en Theo Cant willen eventueel wel meedoen in de ouderraad (Annelies) 

 
Het is duidelijk dat een aantrekken van nieuwe mensen in de ouderraad vaak het beste lukt in 
het geval van een individuele aanpak (mensen apart aanspreken en warm maken voor de 

ouderraad). Dit is dus wat sowieso mag verdergezet worden, en hopelijk met soms resultaat.  
 

 

3. Ledenwerving en nieuwe ideeën 
 
Als één van de nieuwe ideeën om leden te werven is de boodschap aan nieuwkomers dat zij 
zich kunnen inzetten voor één bepaalde activiteit, en dus niet alle activiteiten of het hele jaar 

door actief moeten zijn voor de ouderraad. Dat verlaagt de drempel om bij de ouderraad te 
komen. 

 
De openheid van de ouderraad is ook een belangrijk element. Als de huidige ouderraad zich 
openstelt voor nieuwe gezichten (en dat doet ze ook), en dat ook duidelijk kenbaar maakt, dan 

kan dit alleen maar helpen. 
 

Het opzetten van kleinere werkgroepen die één bepaalde activiteit voorbereiden, uitvoeren en 
afronden is ook een manier om nieuwe mensen een relevante bijdrage te laten leveren waarin 
hun stem echt gehoord wordt en waarbij hun bijdrage echt een verschil maakt. Het doel is om 

elke werkgroep te laten leiden door een kernouder zodat de opvolging verzekerd is en om de 
connectie met de kern te behouden (om te vermijden dat losse werkgroepjes te los beginnen 

te werken). 
 
Voor het komende werkjaar worden volgende kernouders naar voor geschoven voor de 

geplance activiteiten. 
 

 Quiz: Anja 
 Jaarmarkt: Stefanie 
 Activiteit zesde jaar: Steven 

 Kersthappening: Geert 
 

De kernouder voor elke activiteit is verantwoordelijk om zelf een werkgroep samen te stellen 
en om de nodige zaken in gang te zetten voor de activiteit. Zeker voor de jaarmarkt is het 

belangrijk om al de nodige mensen aan te spreken en het nodige al in gang te zetten. Voor de 
jaarmarkt zullen lichtere stoelen besteld worden via de gemeente. Voor de kersthappening 
zullen ook al de tenten besteld worden (aanvraag via school is gratis). Els doet hiervoor het 

nodige voor beide zaken. 
 

De introductie van de ouderraad aan het begin van het schooljaar is erg belangrijk om nieuwe 
mensen warm te maken voor de ouderraad. Deze introductie moet zich vooral toespitsen op de 
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ouders van de kleuterklasjes en van het eerste leerjaar. De latere jaren zijn minder interessant 
qua doelgroep. 
 

Er is voorgesteld om bij de introductie iets mee te geven aan de ouders zodat ze duidelijk 
kunnen zien hoe en waar ze eventueel kunnen meehelpen met de ouderraad. Er wordt gedacht 

aan een “bloem” of iets dergelijks (van papier) waarbij er verschillende strookjes aanhangen 
met de naam en de verantwoordelijke van elke geplande activiteit van de ouderraad. Als een 
ouder zich geroepen voelt om mee te werken, dan kan die persoon zijn/haar e-mailadres op de 

achterkant opschrijven en dan afgeven. Zo geeft de ouderraad duidelijk de boodschap dat 
meewerken voor één activiteit ook al voldoende kan zijn. 

 
Uiteraard mogen mensen zich ook engageren om het hele jaar door bij de ouderraad te komen.  
 

Een ander idee dat gelanceerd werd is - in het thema van boeken – elk kind een 
gedichtenschriftje te geven, met een sticker erop van de ouderraad om iets extra te doen naar 

de kinderen. Ook een balpen (voor de bovenbouw) of kleine kleurpotloodjes (voor de 
onderbouw) kan hierbij meegegeven worden.  
 

Ook de pagina van de ouderraad op de website van de school is aan een grondige update toe. 
Belangrijk is hierbij dat duidelijk is wie de ouderraad precies is, wat ze doen en om de mensen 

van de ouderraad ook concreet voor te stellen aan de hand van een foto e.d. Geert zal hiervoor 
een eerste aanzet doen. 
 

Een ander idee is om nog een bijkomende activiteit naast de reeds geplande activiteit te 
organiseren. De ouderraad is het er over eens dat de sleutelfactor tot een geslaagde activiteit 

met veel volk de aanwezigheid van de kinderen zelf is. Vandaar dat wordt gekeken naar 
kindvriendelijke activiteiten, liefst in het thema van het jaar: “boeken” met als ondertitel “de 
waanzinnige woordfabriek”. Bij de introductie van de ouderraad aan het begin van het 

schooljaar (m.b.v. de “bloem”) zal er ook een kleine bevraging gebeuren welke open activiteit 
de ouders interesseert en of ze eraan willen meewerken via de werkgroep. Suggesties op dit 

moment zijn: 
 

 Een fuif (eerst fuif voor de kinderen, dan voor de volwassenen) 
 Spellekensavond (ook de kinderen) 
 Sprookjeswandeling met standjes waarin de ouders iets vertellen, voordragen, etc. 

 
Afhankelijk van de feedback van de ouders zal de ouderraad een beslissing nemen of er een 

bijkomende activiteit georganiseerd wordt en welke. Veel zal afhangen of er voldoende mensen 
willen meewerken in de organisatie van deze activiteit. Annelies en Stefanie zullen dit concept 
verder uitwerken en dit voor de volgende vergadering van de ouderraad (ergens midden 

augustus) al doorsturen zodat dit kan bekeken worden. 
 

Enkele punten die werden vermeld bij het verder bespreken van bovenstaande activiteiten (de 
eigenlijke organisatie gebeurt in de werkgroep, maar op de vergadering zijn alvast wat ideeën 
gelanceerd): 

 Samenwerking met de Chiro is een optie. Best een reden zoeken waarom zij zouden 
meewerken met ons (b.v. hamburgers laten bakken op de fuif: winst hiervan is voor hen) 

 Fuifzaal: Cardijnzaal, maar wel opgelet voor burenlawaai (ook in het verleden al het geval 
geweest) 

 Sprookjeswandeling ook samen met de Chiro doen? 
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Een ander idee is om ook de ouderraad beter in de verf te zetten door een bijdrage te leveren 
voor het schoolboekje dat drie keer per schooljaar wordt gepubliceerd (1 december, 1 maart 
en 1 juni). De ouderraad kan een tekst aanleveren die dan mee opgenomen wordt in het boekje. 

 
Daarnaast kan de ouderraad ook een tekstje meegeven voor de nieuwsbrief (ongeveer half A4) 

van september die op papier aan de kinderen wordt meegegeven en ook via Gimm-e wordt 
verspreid. Bedoeling om het concept van de “bloem” hierin al een eerste keer te beschrijven.  
 

De opening van de luifel zal op 1 september of 7 september gebeuren. De beslissing hierover 
valt vanaf 21 augustus door de school, afhankelijk van de voortgang van de werken. Bedoeling 

is om meteen na de school een kleine receptie aan te bieden (2 gratis consumpties per kind en 
nadien 1 euro per consumptie – zie vorig verslag).  
 

Het ontbijt dat mogelijk gepland ging worden op de dag van de opendeurdag samen met de 
KWB zal niet doorgaan aangezien de KWB niet ingaat op ons voorstel om dit samen te doen. 

 
De quiz van de ouderraad stond eerst gepland op zaterdag 18 november, maar vanwege 
agendaproblemen bij Annelies en Geert is er een nieuwe datum vastgelegd: vrijdag 24 

november. 
 

 
  

4. Mededelingen van de school 
 
Op 28 september wordt er een infomoment rond faalangst georganiseerd (organisatie van CM, 

Sint-Joris, etc.). Er is gevraagd aan de ouderraad om dit mee te ondersteunen. 
 

Voor de sponsoring van de luifel die de ouderraad deels op haar neemt zal het bedrag ergens 
tussen de 2500 euro en 3000 euro liggen. Er zal gewerkt worden met deftig hout dat duurzaam 
is. 

 
Een template van een onkostennota is doorgestuurd. Elke onkost dient aangegeven te worden 

m.b.v. dit formulier om de zaken goed te kunnen opvolgen. 
 
De school zal steeds een vertegenwoordiging van de onderbouw en bovenbouw sturen naar de 

vergaderingen van de ouderraad, maar dit kan steeds een andere persoon zijn (roulatie). 
 

 

5. Volgende vergadering 
 
Op dinsdag 29 augustus is de volgende vergadering van de ouderraad gepland (in Oan de 

kaerk). 

 

 
 
 

 
 


