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Verslag vergadering ouderraad dinsdag 6 november 2018 
 

 
 

Naam Aanwezig 
Afwezig / 

Verontschuldigd 

Le
d
en

 o
u
d
er

ra
ad

 

Anja Smet X  
Annelies De Beuf  X 
Astrid Verboven  X 
Cindy Verdoorent  X 
Désirée De Maesschalck X  
Ellen Heyrman X  
Geert Vanhove (voorzitter) X  
Hannelore Wildiers X  
Jessica Herbert X  
Joke Willemsen X  
Karin De Lamper X  
Katrien Verhulst X  
Kristof Van der Borght X  
Pieter Swinnen  X 
Sebastiaan Van Goethem  X 
Stefanie De Wilde (penningmeester) X  
Steven Verberckmoes  X 
Yves Verhaege X  
Els Remon  X 

 Kitty De Jonghe X  
 Ann Van Steelandt X  
 Danny Verschorren X  

 
Locatie: Oan de Kaarek 
 
Verslag: Stefanie De Wilde 
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Agenda 

 
 

 Goedkeuring vorig verslag 
 Algemene stand van zaken quiz 
 Algemene stand van zaken kersthappening 
 Algemene stand van zaken culturele kinderactiviteit 
 Algemene stand van zaken fietstocht  
 Financiën 
 Info van de schoolraad 
 Variapuntjes 

a. Kerstmarkt 
b. Tevredenheidsenquête 
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1. Goedkeuring vorig verslag 
 
 
Er waren geen opmerkingen op het vorige verslag (24/09/2018). 
 
Introductie nieuwe leden ouderraad 
Danny Verschorren, van harte welkom! 
 
 

2. Quiz 
 
Trekker van de activiteit: Anja Smet 
22 ploegen zijn ingeschreven 
Er kunnen er nog enkele bij 
Zaterdag 1 december 14.00 u worden er enkele helpers verwacht om de refter van Sint-Joris 
klaar te zetten. 
Algemene inkleding: 

- Désirée zorgt voor matten van Barabaz en het vintage stoeltje + vaasjes 
- Katrien Verhulst brengt kanten lapjes weer mee + vaasjes 
- Stefanie zorgt voor lampadère – kassa en formulier waarop aangeduid 

staat welke ploegjes al betaalden via overschrijving en welke nog cash ter 
plaatse moeten betalen. 

Quiz inhoudelijk: 
Wordt mee opgemaakt door Jorg Verbelen. 
Afdrukwerk wordt door Geert afgeleverd bij Karin. 
 
Anja vraagt bloemetjes bij De Eeuwige Lente om op 1 december op de tafels te zetten. 
Er zijn prijzen voor elke ploeg. 
Sponsoring in de vorm van centen kan ook gebruikt worden, eventueel voor extra prijzen, 
inkleding, algemene werkingskosten,… 
Zeker alle logo’s van de sponsors afficheren de avond zelf. 
 
 

3. Winterhappening 
 
Trekker: Geert 
De eerste ploegvergadering is nog niet gepland. 
Werkgroep Kersthappening leerkrachten meldt dat er wandeling is om 15.00. De ouders zijn 
welkom vanaf 15.00 op school. 
Er zijn 8 stoppunten voorzien waar dan opdrachten moeten uitgevoerd worden. De wandeling 
mag op eigen initiatief samengesteld worden.  
De Winterhappening op school start om 15.00 u. Het eindpunt wordt voorzien op school zelf. 
Er is opvang voorzien voor de kinderen wiens ouders of grootouders niet kunnen aanwezig zijn. 
De bedenking wordt gemaakt dat de timing van de activiteit niet voor alle ouders even haalbaar 
is. Sommige kinderen kunnen niet deelnemen omdat de ouders niet of niet tijdig op school 
geraken omwille van werkverplichtingen. 
 
Catering: 
Soep – Duvel - glühwein – chocomelk – hotdogs – chips – … Van alles voldoende voorzien, vorig 
jaar was alles redelijk snel op. 
 
Weerbericht voldoende op voorhand checken om de temperatuur in te schatten. 
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4. Culturele kinderactiviteit 
 
Trekker: Katrien Verhulst 
Dit is een volledig nieuwe activiteit. Er is al heel wat vergaderd. Het is een activiteit die gratis 
wordt aangeboden aan alle leerlingen om zo als ouderraad iets te kunnen terugdoen voor alle 
kinderen. 
Timing activiteit: 8 februari 2019.  
3-4-5-6 krijgen voorstelling in de Lamperstraat/turnzaal 
Kleuters, 1 & 2 e leerjaar volgen de voorstelling in het Kasteel. 
Het einde is voorzien rond 17.00 u. Er wordt verzameld in het Kasteel. En daar worden de kinderen 
opgevangen. 
Ter plaatse wordt er eten en drinken voorzien.  
Er worden vooral extra helpende handen voorzien.  
Tijdens de volgende vergadering zal het plan inhoudelijk en organisatorisch al meer op punt staan. 
 

Praktische tips: 
- Nadarhekken bestellen voor de fietsen te kunnen stallen. 
- Politie eventueel contacteren om begeleiding te voorzien 
- Katrien maakt dienstentabel waarin zoveel mogelijk helpende handjes 

mogen genoteerd worden. Wordt toegevoegd aan dit verslag. 
- Er zal nog een brief bezorgd worden aan alle kinderen met de praktische 

afspraken timing. Er zal moeten ingeschreven worden via papieren brief. 
Bericht zal ook op Gimm-e gezet worden. Kinderen die deelnemen aan de 
activiteit zullen een armbandje krijgen ter controle.  

- Middagtoezichters contacteren om voor de opvang te zorgen voor 
kinderen van wie de ouders niet om 17.00 u geraken. 

 
 

5. Fietstocht 
 

Trekker: Annelies 
Ploeg: Heleni, Seb, Désirée, Elke, Katrien 
 
Opmaken fietstocht 
Praktische tips: 

- Sponsors die eventueel de tocht willen sponsoren: Yves met 
fietsverzekering, Fietsenhandelaars in de buurt, Laurent Velodroom, 
Fietsen Steenssens, Fietsen D’eer, Fietsenwinkel tegenover school 
Rupelmondestraat , Waasland intens meemaken (te contacteren via Anja), 
Horeca zaken Pachtgoedhoeve, Knut,… Deze sponsoring kan handig zijn 
om de kosten van een kwalitatief boekje (in kleur) te maken. 

- Zullen de boekjes ook verspreid worden in verkooppunten? Toeristische 
dienst?  

 
Boekje moet laatste vrijdag voor de Krokus beschikbaar zijn. 
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6. Financiën 

 
Huidig saldo: 3800 euro  
Ouderraad heeft stevige investeringen gedaan in infrastructuur op de speelplaatsen van zowel 
onder- als bovenbouw. (rups, blokken, volleyballnet,…) 
 
Wat staat er op stapel voor te sponsoren projecten? 

- Groenere speelplaats 
- Schaduwdoeken 
- … 

 
De ouderraad kan geen noemenswaardige budgetten bezorgen aan de school om de 
bouwconstructies te sponsoren. Daarvoor zijn de kosten veel te hoog.  
De bedoeling is dat de Ouderraad kan zorgen voor extraatjes die de schoolwerking voor de 
kinderen ten goede komen. Jaarlijks wordt er in overleg met de leerkrachten en directie naar 
de noden gepeild. In de mate van het mogelijke bezorgt de Ouderraad een budget om 
eventuele aankopen te doen. 
 
Kunnen we ook maatschappelijke doelen ondersteunen? 
Op zich is dit redelijk complex om te realiseren.  
Er kan wel info gevraagd worden bij de vroegere welzijnsschakel in de gemeente Kruibeke 
over de projecten binnen de gemeente Kruibeke. 
 
In Kruibeke zijn al heel wat initiatieven om o.a. kansarmen, vluchtelingen, LOI in 
Rupelmonde,… te ondersteunen. 
 
 
7. Schoolraad 

 
Enkel Juf Karin nam deel. Er waren geen speciale punten te vermelden. 

 
 

8. Varia 
 

Kerstmarkt 
Aangezien de groep Ouders aanzienlijk gegroeid is, kunnen er ms nog extra activiteiten 
georganiseerd worden. 
Volgend jaar zou de ouderraad eventueel kunnen deelnemen aan de Kerstmarkt.  
Te bekijken. 

 
Tevredenheidsenquête 
Zeer eerlijke en volledige enquête. De vorige enquête dateert al van 9 jaar geleden. 
Ondertussen is de leerlingenpopulatie vernieuwd en is het dus ook zinvol om naar de 
tevredenheid te peilen bij ouders en bij de leerlingen 

 
Tips om eventueel toe te voegen: 

 
In welke mate zou u de school aanraden aan ouders van potentieel nieuwe leerlingen 
Wat is de terugkoppeling na de enquête? Zal worden toegelicht. 

 
  


