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Verslag vergadering ouderraad dinsdag 6 m aart 2017 

 
 

 
 

Naam Aanwezig 
Afwezig / 

Verontschuldigd 
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Anja Smet  X 
Annelies De Beuf  X 
Cindy Verdoorent  X 
Ellen Heyrman X  
Geert Vanhove X  
Joke Willemsen X  
Karin De Lamper X  
Katrien Verhulst X  
Kristof Van der Borght  X 
Pieter Swinnen X  
Stefanie De Wilde X  
Steven Verberckmoes X  
Yves Verhaege  X 
Els Remon X  

 Veroniek De Wilde X  
 
Locatie: Oan de Kaarek 
Verslag: Stefanie De Wilde 

 
Agenda 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Evaluatie Kersthappening 
3. Voorbereiding Kinderboekenweek 
4. Activiteit 6de leerjaar 
5. Jokeractiviteit 
6. Financiën 
7. Mengen van de klasgroepen 
8. Varia 

 
 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag. 
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2. Evaluatie Kersthappening 
 
Algemeen kunnen we stellen dat de kersthappening een succes was. 
Het weer zat mee en we hebben veel bezoekers gehad. 
 
Wat de praktische voorbereiding betreft:  

- Volgende keer vertrekken vanuit het plannetje en zeker ook afstemmen met de 
leerkrachten van het lager. Hoeveel tafels hebben zij nodig? Waar moeten die 
geplaatst worden? De kerstmarkt heeft nu plaatsgevonden in de refter en dat was 
heel positief. We stellen voor om dit volgend jaar terug te doen. 

- Actiepunten volgende keer: 
o Materiaallijst opstellen 
o Twee kassa’s voorzien en nog meer klein geld (€400) 
o Weer materiaal bij de gemeente bestellen zoals tenten e.d. Deze aanvraag 

dient reeds in september te gebeuren  
o 300 hotdogs (worstjes en broodjes voorzien) 
o Kerstmarkt in de refter werd goed onthaald. 
o Hoeveelheid chips: 3 dozen zout – 4 dozen paprika + extra dozen paprika + 

extra nacho’s. Dit was allemaal op. Aantallen verhogen volgend jaar! En zeker 
altijd kijken naar de vervaldatum. 
 
 
 

3. Voorbereiding Kinderboekenmarkt 
 
Op 18 maart komt Pardoes met een boekenmarkt speciaal voor kinderen naar de school. 
Deze boekenmarkt vindt gelijktijdig plaats met de opendeurdag in de sportzaal, Lamperstraat. 
Deze activiteit kadert in het thema van dit jaar ‘boeken’.  
Een percentage van de opbrengst op de verkoop gaat integraal naar de Ouderraad. 
 
Organisatie: 
Er is hulp nodig bij het opstellen en het afbreken. 
 
Opstellen: (8-10u) 

- Anja, Katrien Verhulst, Joke, Ellen, Geert en Stefanie 
Afbreken: (12-13u) 

- Els, Geert, Joke, (Anja?) 
 
Stefanie zorgt voor promotie via Facebookpagina. Algemene oproep om het evenement zoveel 
mogelijk te delen. 
 
Stefanie heeft gecheckt met Pardoes en er is mogelijkheid om elektronisch te betalen die dag. 
Dit staat ook zo vermeld in de promotie. 
 
 
4. Activiteit 6de leerjaar 
 
Hiervoor is er een werkgroep bestaande uit: Yves, Pieter, Steven (trekker), Julie, Pieterjan 
De activiteit zal plaatsvinden op 28/6/2018. 
Activiteit vindt weer plaats na Pennenzakkenrock 
Het budget is €5 / leerling 
Yves wil opnieuw chef-kok zijn. 
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5. Jokeractiviteit 
 
Vorige vergadering was er nog geen concrete activiteit gekozen. Het zal gezien de timing ook 
niet eenvoudig zijn om nog een datum te prikken. Daarom is er besloten om deze activiteit 
door te schuiven naar volgend schooljaar.  
Hiervoor is er een werkgroep bestaande uit: Katrien Verhulst (trekker), Joke, Els, Stefanie en 
Annelies. 
Mochten er zich nog andere mensen willen aansluiten is dat natuurlijk mogelijk. 
De datum zou 16 november 2018 zijn. 
 

- Inhoud: we voorzien een ‘culturele’ activiteit voor alle kinderen van de school. 
- De activiteit zal gratis zijn 
- Timing: 16 november 2018 onmiddellijk aansluitend op de schooldag. De ouders 

zouden die dag hun kinderen kunnen ophalen na de activiteit. 
- Locatie: Kerk van Bazel (Geert vraagt dit na om vast te leggen) 
- Katrien Verhulst zoekt al naar een aantal geschikte activiteiten waaruit dan een keuze 

zal gemaakt worden. Het zal er op aan komen om dit tijdig te boeken. 
- Er kan voor bepaalde voorstellingen subsidietussenkomst verkregen worden. (zeker 

te checken) 
 
 
6. Financiën 
 
Algemeen kunnen we stellen dat de financiële situatie gunstig is. Meer details hiervan werden 
op de vergadering meegedeeld. 
 
Karin zal samen met de leerkrachten bekijken waar de nood naar extra financiële ondersteuning 
het meest nodig is. Zo kunnen we bekijken waarmee we de school kunnen helpen. 
 
 
7. Mengen van de klasgroepen 
 
Momenteel is het de gewoonte dat klas 1 A overgaat naar 2A, 3A,…enz. 
De kinderen blijven in dezelfde groep.  
Door de instroom van veel nieuwe leerlingen die hun kleuterperiode in een andere school 
gevolgd hebben, is het steeds moeilijker om van te voren een zicht te hebben op het evenwicht 
in de nieuwe groep. 
De historiek van deze kinderen is niet gekend bij onze leerkrachten en dat maakt het moeilijk 
om in te schatten hoe kinderen zich zullen gedragen in het eerste leerjaar. 
Aan het begin van dit schooljaar werden de 1e leerjaren opnieuw gemengd alvorens door te 
schuiven naar het 2e leerjaar.  
Hierop kwam heel veel reactie van (sommige) ouders. 
 
Om dit in de toekomst te vermijden, is het idee gegroeid bij de leerkrachten om het 
schoolreglement hiervoor aan te passen. Zo zou er kunnen vermeld worden dat de klasgroepen 
sowieso elk jaar herverdeeld worden. 
 
Wat is de reactie van de ouderraad hierop? 
 
De meningen hierover zijn binnen de ouderraad verdeeld. 
Uiteindelijk komen we unaniem tot volgend standpunt: 
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“Het is volgens de ouderraad de expertise van de leerkrachten om te bepalen of een 
klasgroep vanuit pedagogisch standpunt al dan niet gemengd moet worden bij de 
overgang van het ene schooljaar naar het andere. De ouderraad vindt dat het initiatief 
bij de leerkrachten, klassenraad en directie moet liggen. Zij werken dagelijks met onze 
kinderen en kunnen hier het best over oordelen.” Sowieso is een aanpak waarin het kind 
centraal staat wenselijk. Het belang van de voorkeur van de ouders is ondergeschikt. 

 
 
 
8. Varia 
 

- Afscheidsetentje gaat opnieuw in Wase Wis door, 8/6/2018, Geert zal dit verder 
opnemen qua menu en reservatie 

- Verkeerssituatie  nog steeds veel verkeerhinder. Het is uitermate storend dat ouders 
zich ‘parkeren’ op de kiss & ride strook. Karin adviseert ons om bij overlast dit te 
melden aan de gemeente en/of politie Geert doet navraag bij de gemeente/politie van 
wat mogelijk is 

- De volgende vergadering van de ouderraad is gepland op woensdag 30 mei 
 

 
 
 
 
 


