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Verslag vergadering ouderraad donderdag 14 maart 2019 
 

 

 
Naam Aanwezig 

Afwezig / 

Verontschuldigd 
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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   

Els Remon X  

 Heleni De Backer  X 

 Kristof De Roeck X  

 Sofie Van Goethem X  

 

Locatie: Den Oyevaer 

 

Verslag: Geert Vanhove 
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Agenda 

 

 

• Goedkeuring vorig verslag 

• Evaluatie culturele kinderactiviteit 

• Algemene stand van zaken fietstocht  

• Schoolfeest 

• Armoede op school 

• Financiën 

• Info van de schoolraad 

• Variapuntjes 
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1. Goedkeuring vorig verslag 
 

 

Er waren geen opmerkingen op het vorige verslag (31/01/2019). Verslag is goedgekeurd. 

 

 

 

2. Evaluatie culturele kinderactiviteit 
 

• Hoofdactiviteit is zeer goed onthaald geweest. Kinderen hebben ervan genoten, ook het 

aspect van samenzijn is belangrijk. 

• Het was helaas slecht weer 

• Opmerking van de kant van de leerkrachten: waarom niet tijdens schooluren en dan 

voor alle leerlingen? Nu waren niet alle leerlingen aanwezig, hoewel er een grote 

opkomst was en slechts een minderheid niet bereikt is geweest 

• Initiële steek was: eerst een activiteit voor de kinderen organiseren en dan als tweede 

voordeel opvang voor de ouders regelen 

• Het eten (pitta) was geen succes: te weinig verkocht, ze werden wel gesmaakt. Veel 

ouders wisten niet dat je ook kon blijven eten, hoewel dit steeds in de communicatie 

vermeld stond. Volgende keer dit deel veel duidelijker/prominenter maken. 

• Het was de eerste keer dat zo’n gratis activiteit voor de kinderen gepland stond. De 

vraag is of we dit elk jaar doen. Sowieso niet in het jaar van het schoolfeest. De waarde 

ervan is: een cultuuractiviteit wordt aangeboden voor kinderen die weinig of nooit 

cultuur beleven 

• Er zijn ook boerderijklassen en zeeklassen, maar dit is enkel voor één leerjaar 

• Het overschot van het eten is ook verkocht aan de leden van de ouderraad zelf zodat 

niets is weggegooid. Er waren 350 pitta’s voorzien. 

• Ook de groenten zijn gerecupereerd in het vorm van soep. 

• Ander idee voor een gratis kinderactiviteit: zoete namiddag en bordspelen 

• Ook verkoop van wijn is nog een mogelijkheid 

• Een grote zaal in Bazel die voorhanden is: onze kerk 

• Er waren terrasverwarmers voorzien met gasflessen. We hebben nog overschot van de 

gasflessen die we kunnen hergebruiken voor de winterhappening. 

 

 

3. Algemene stand van zaken fietstocht 
 

• Er worden twee lussen voorzien voor een grote tocht (ongeveer 16 km) en een kleinere 

tocht (8 km) om te fietsen (of zelfs eventueel te wandelen) 

• Er is beslist om de verkoop van de boekjes voor de fietstocht te starten op het 

schoolfeest om zo meteen een groot publiek te bereiken 

• Prijsuitreiking van de winnaars van de fietstocht zal op 2 september gebeuren: winnaar 

op kleuterschool, op onderbouw en op bovenbouw 

• Per aangekocht boekje kans op een prijs 

• Er zullen ook wat sponsors gezocht worden 

• Start: aan Dulpop (gelegenheid om te parkeren met de wagen) 

• Parcours is langs autoluwe wegen 

• Er wordt geen eten en drinken voorzien/aangeboden tijdens de fietstocht 
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4. Financiën 
 

Stand van zaken van de financiën is in detail besproken geweest. 

 

 

Met de opbrengst wordt er bekeken of er een zonnewering aangekocht kan worden. 

Dit dient nagekeken te worden door de preventieadviseur 

Twee zeilen van elk 45m2. 

Gebruik: op de peuterspeelplaats. Dit jaar staan de bomen er nog, volgend jaar zijn die bomen 

weg voor de verbouwingen. 

Bedoeling is om in het voorjaar van 2020 de investering te doen. 

Ook eens informatie inwinnen bij Van Bogaert. 

 

 

 

5. Schoolraad 
 

Geen schoolraad sinds vorige vergadering – geen nieuws. 

 
 

6. Varia 
 

Alle leerkrachten van KSAS zijn naar een conferentie met als thema “Armoede op school” 

geweest en willen dit punt onder de aandacht brengen. Armoede is niet altijd zichtbaar. Voor 

velen is een activiteit van de ouderraad evident, maar niet voor iedereen omdat er vaak een 

betalend aspect aan verbonden is (betalend eten en/of drinken, vergadering van de ouderraad 

in een horecazaak) waardoor mensen niet komen opdagen op dergelijke activiteiten. Bedoeling 

is om in de mate van het mogelijke daar rekening mee te houden en af en toe een activiteit te 

voorzien waar geen betalend aspect aan vasthangt (zoals bijvoorbeeld het voorbije 

kindertheater).  

Andere suggestie: een zoete namiddag. Een gratis activiteit waarbij er taart kan worden 

gegeten en spelletjes kan worden gespeeld. Dat is laagdrempelig en gratis. Andere suggesties: 

praatgroep, volksspelen,… 

Een activiteit tijdens de schooluren is ook een suggestie omdat je dan sowieso alle kinderen kan 

bereiken. Vraag hierbij is natuurlijk wie van de ouderraad er verlof kan/wil nemen om zoiets 

mee te begeleiden. 

 

Cindy Verdoorent en Steven Verberckmoes stoppen eind dit schooljaar met de ouderraad. 

 

Voor de zesdejaarsactiviteit zal er weer een passende activiteit voorzien worden. De leerlingen 

gaan sowieso naar Pennenzakrock. 
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Voor volgend schooljaar wordt gedacht om eens soep te verkopen, een soeptour. Belangrijk is 

om de soep koel te houden. Daarvoor kan de keuken van Sint-Joris gebruikt worden. Richtprijs: 

3 euro per liter. Reserveren gewenst zodat geweten is hoeveel soep moet worden gemaakt. 

 

Maandag 20 mei is de volgende vergadering. 

 


