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Verslag vergadering ouderraad maandag 11 november 2019 
 

 

 

 
Naam Aanwezig 

Afwezig / 

Verontschuldigd 
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Anja Smet X  

Annelies De Beuf X X 

Danny Verschorren  X 

Désirée De Maesschalck X  

Elke Duyck X  

Ellen Heyrman X  

Geert Vanhove (voorzitter) X  

Hannelore Wildiers  X 

Héléni De Backer   

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 

Simon Van Puyvelde X  

Stefanie De Wilde (penningmeester) X  

Els Remon X  

    

    

 

 

Locatie: Leraarskamer, Sint-Petrusschool 

 

Verslag: Geert Vanhove 
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Agenda 
 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Stand van zaken quiz 

3. Stand van zaken andere werkgroepen 

4. Financiën 

5. Info van de schoolraad 

6. Variapuntjes 
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1. Goedkeuring vorig verslag 
 

 

Er waren geen opmerkingen op het vorige verslag (23/09/2019). Verslag is goedgekeurd en 

staat ondertussen op de website. 

 

   

 

2. Stand van zaken quiz 
 

• 22 ploegen (max. 25 ploegen) al ingeschreven 

• 33 sponsors 

• Helpers:  

o Jury: Jorg, Pieter en Kevin 

o Bar/zaal: Christoph, Ellen, Joke, Theo, Anja, Sebastiaan 

o Kassa: Stefanie 

• Materiaal om af te drukken: tegen 26/11 papieren inleveren 

• Zaterdag om 14u wordt alles klaargezet in de zaal 

 

 

 

 

3. Stand van zaken andere werkgroepen 
 

Winterhappening 

• Geert trekt de werkgroep, die zal na de quiz samenkomen 

• Deze editie dient er een groot aantal helpers gezocht te worden aangezien er kerstevocatie 

in de kerk is en de leerkrachten dan allemaal daar zijn 

• Doel is om zo snel mogelijk een communicatie uit te sturen om helpers te zoeken 

• Ann Verdoorent kan alvast helpen 

• Het geld dat wordt ingezameld gaat naar het goede doel: welzijnschakels  

 

Extra activiteit 

Werkgroep voor extra activiteit dient samen te komen om de activiteit verder uit te werken. 

Geplande datum voor deze activiteit (februari) zal ook verplaatst worden naar later 

 

Doel is nog steeds om een laagdrempelige activiteit (lees: gratis) uit te werken die niet te 

veel werk en organisatie vraagt (spelletjesnamiddag). 

Aangezien de voorbereidingen voor de bouwwerken aan de school zijn gestart, is de keuken 

niet meer beschikbaar en dient er dus uitgeweken te worden naar een andere locatie waar er 

een keuken is (reserveren bij Marc). 

 

Zesdejaarsactiviteit 

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 
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4. Financiën 
 

• Dit is op de vergadering besproken. 
 

 

 

5. Info van de schoolraad 
 

 

• Maatregelen van de bovenbouw werden besproken  

Timing van de bouwwerken: 

o Afbraak in kerstvakantie 

o Bouwwerken starten erna 

• Rol van Lien Fierlefijn werd besproken: psycho-sociale ondersteuning geven, stuk van 

werk van juf Karin overnemen 

o Op het einde van het schooljaar wordt deze rol geëvalueerd: belangrijkste criterium 

is “worden de kinderen er beter van?”  

o Wisselwerking tussen Lien en klasleerkrachten en tevens ook coaching van de 

leerkrachten 

o CLB wordt enkel geactiveerd vanuit de ouders of vanuit de school. 

• Lesurenpakket werd besproken 

 

 

6. Variapuntjes 
 

• Hallogeenspot aangekocht voor de ouderraad (voor onder het afdak, bijvoorbeeld voor de 

toog tijdens de winterhappening) 

• Met betrekking tot de extra maatregelen om de middagpauze voor de bovenbouw 

aangenamer te maken 

o Extra toezicht per dag zal 20 euro kosten 

o Elk leerjaar mag één dag per week in de klas eten (juf doet toezicht) 

o Toezicht in stille ruimte/gang om te tekenen of te kleuren: 

▪ Eerste week is al voorbij, materiaal wordt soms kapot gemaakt (rommel, 

papier scheuren,…) 

o Extra ruimte om te spelen naast de Cardijnzaal 

▪ Er zijn wat problemen gemeld: stenen gooien, bal tegen ruiten,… 

▪ Soms geen gezag aanvaarden van vrijwilliger of andere leerkracht 

▪ Kinderen zijn positief erover 

o De leerkrachten zullen deze zaken weer bespreken met de leerlingen van de klas 

en Karin bespreekt opnieuw de afspraken met de toezichters van dienst in de stille 

ruimte, zodat alles een tweede kans krijgt die dan hopelijk wel vlot zal verlopen. 

o Voetballen aan het veld van voetbalclub SVE Bazel: misschien weer eens kans 

geven na Nieuwjaar. De voetbalclub zal pas na februari de mogelijkheid bieden om 

te spelen op het grasveld. Dit is aan juf Karin gemeld.  

o Bij regen: spelletjes binnenspelen en gesplitste speeltijden (gebeurt gelukkig niet 

zo vaak) 

o Lien: groepstrainingen worden gepland 

o Kinderen van wie het gedrag niet zoals gewenst is worden hierop aangesproken en 

ook de ouders worden hiervan ingelicht 



 

 

 

 

 

Verslag ouderraad 11112019 v1.1.docx  Pagina 5 van 5 

• De ouderraad wil ook bespreken hoe de speelplaats eruit zal zien na de bouwwerken. Dit 

is de ideale gelegenheid en moment om na te denken om de speelplaats voldoende 

kindvriendelijk, groen,… te maken. Uiteraard is er geld nodig hiervoor: dat project zal nog 

worden opgestart. 

▪ Twee papa’s: schoolbouwen gedaan in Antwerpen 

▪ Input van de leerkrachten 

▪ Eind november wordt er samengezeten om een en ander te bespreken 

(vanuit technisch oogpunt) 

▪ Werkgroep van de leerkrachten: Sabrina, Anja, Hilde M, Ann van Steelandt, 

Karin, … 

▪ Ideeën om input te verzamelen over de toekomstige speelplaats: bevraging 

doen, ideeënbus,… 

• Openingsuur van de fietskelder van Sint-Joris werd besproken (waarom pas om 8.10u 

open?). De kelder gaat pas om 8.10u open aangezien dan het toezicht door de 

leerkrachten start. Er is een wettelijke bepaling dat de poort 15 minuten voor het 

belsignaal opengaat. 

• Hygiëne in de WC’s werd besproken. Gebruik van zeep is zeer moeilijk en al meermaals 

geprobeerd, maar dit wordt snel misbruikt of verdwijnt snel. 

• Plaats van de ouderraadvergadering werd besproken: het is niet de bedoeling om dit 

steeds in de school te organiseren (de vergadering vond nu twee keer na elkaar in de 

school plaats), maar dit ook nog op café te doen. Er zal afgewisseld worden. 

• Volgende vergadering is gepland op maandag 3 februari 2020. 

 

 


