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Verslag vergadering ouderraad maandag 20 mei 2019 
 

 

 

 
Naam Aanwezig 

Afwezig / 

Verontschuldigd 

L
e
d
e
n
 o

u
d
e
rr

a
a
d
 

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  

 Heleni De Backer X  

 Inge Vercauteren X  

 Sofie Inghels X  

 

 

Locatie: Den Duiventoren 

 

Verslag: Geert Vanhove 
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Agenda 

 

 

• Goedkeuring vorig verslag 

• Algemene stand van zaken fietstocht  

• Zesde leerjaarsactiviteit 

• Schoolfeest 

• Financiën 

• Info van de schoolraad 

• Variapuntjes 
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1. Goedkeuring vorig verslag 
 

 

Er waren geen opmerkingen op het vorige verslag (14/03/2019). Verslag is goedgekeurd. 

 

 

 

2. Algemene stand van zaken fietstocht 
 

• Het boekje van de fotozoektocht is afgewerkt en op het schoolfeest is dit kenbaar 

gemaakt voor de aanwezigen 

• Dikke merci aan de werkgroep die veel tijd en energie heeft gestoken om dit boekje en 

de fietstocht te maken 

• Op het schoolfeest werden (slechts) 12 boekjes verkocht, dus een oproep aan iedereen 

om veel reclame te maken zodat de verkoop een ferme duw vooruit krijgt. 

• Volgende reclame wordt alvast voorzien: 

o Publicatie in “Uit in Kruibeke” 

o Affiches worden geleverd aan de sponsors om op te hangen 

o Vermelding op de elektronische borden van Kruibeke 

o Facebook (via Stefanie) 

o Gimme bericht (via Karin) 

o A3 affiches op de school (10 stuks worden voorzien) 

o Op een ochtend boekjes verkopen aan de schoolpoort 

o Er wordt nagevraagd of we een aantal (20 stuks) boekjes mogen neerleggen bij 

bepaalde adressen. Bedoeling is om er 20 boekjes neer te leggen. Als er boekjes 

verkocht worden, dan betaalt het adres 5 euro per boekje aan de ouderraad, en 

de onverkochte boekjes leveren ze weer in. De adressen: 

▪ Getijdenmolen/Graventoren (Geert) 

▪ De Ceder (B&B en eventueel ook restaurant) (Jessica) 

▪ De Schuur (juf Sofie) 

▪ B&B Baz (Stefanie) 

• De sponsors geven enkele prijzen. Wat we wellicht mogen verwachten: 

o Fietstas (Velodroom) 

o Fietsonderhoud (Steenssens) 

o 2 ritjes met elektro-car (WIM) 

o Regenjasjes 

o Zonnecrème (Apotheek Van Britsom) 

o Gratis ijsjes (Knut) 
 

 

3. Zesde leerjaarsactiviteit 
 

 

• Er is nog geen werkgroep samengesteld tot dusver. Steven en Wim kunnen alvast niet. 

Pieter en Yves kunnen wel. 

• Er is nog geen feedback ontvangen van de leerkrachten van het zesde jaar van wat de 

wensen zijn m.b.t. de avondactiviteiten 

• Er zal een werkgroep opgericht worden die Pieter zal trekken om alles uit te werken 

• De zesdejaars gaan sowieso eerst naar Pennenzakkenrock die dag 

• Als avondmaal zal er spaghetti voorzien worden. Ellen wil de saus wel maken. De keuken 

van Sint-Joris kan gebruikt worden. 

• Datum: donderdag 27 juni 

•  
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• Er moeten sowieso nog mensen opgetrommeld worden om de activiteit mee te 

ondersteunen 

• Ideeën voor de avondactiviteit (na het eten, van ongeveer 19u tot 21.30u): 

o Leerlingen (48) verdelen in 5 groepen en met één begeleider naar verschillende 

locaties gaan in de buurt om daar een spel te spelen of opdracht uit te voeren 

o Begeleiders: Pieter, Pieterjan, Julie, … 

o 5 locaties (één groep per locatie): bij Joke, bij Ellen & Theo, bij Annelies & Geert, 

aan de Chiro en op school (Karin) 

o Stefanie vraagt na voor de locatie van de Chiro 

o Film in 1-2 klassen als afsluiter 

o Spelletjes op de locaties: weerwolven, Kubbs & Mölkky, do or dare, etc. (geen 

dropping) 

 

 

 

4. Schoolfeest 
 

• Zeer mooi weer 

• Goed concept met het podium, afwisseling van dansjes en opdrachten, goede moderatie, 

leuk rad en competitie tussen leerlingen en leerkrachten een leuk idee 

• Er was veel te eten en te drinken, alles is vlot verlopen 

• Enige bemerking: de opkomst van de leerlingen van de lagere school was niet zo groot. 

Sommige leerlingen waren er wel, maar wisten niet dat ze moesten optreden omdat dit 

niet op voorhand vastlag (enkel groep A en B lag vast: voor of na de pauze) 

• Sangria was op 

• Pannenkoeken waren op 

• Wraps met kip en de hot-dogs waren niet op 
 

 

 

5. Financiën 
 

• Geen wijzigingen in de financiële situatie 

• Voor de aankoop van zonnewering in het voorjaar van 2020 dient er zeker nog een extra 

offerte van Van Bogaert te worden gevraagd 

 

 

 

6. Schoolraad 
 

• Er is een schoolraad geweest 

• Geen punten besproken die echt van belang zijn voor de ouderraad 

• Datum van de facultatieve verlofdagen (na een tweede stemronde): 31 januari en 2 juni 

 
 

 

7. Varia 
 

Er zijn nog 240 chocomelkjes over. Na overleg hebben we besloten om elk jongste kind van het 

gezin een chocomelk mee te geven met een sticker erop met reclame voor de fotozoektocht. 

Geert zal de sticker maken. Dit wordt voorzien voor de eerste of tweede week van juni. De 

overige chocomelkjes worden nog aangeboden aan de leerlingen van het zesdejaar voor hun 

ontbijt. 
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Voor de jaarmarkt zal alvast het volgende besteld worden (Els zal de bestelling doen), in se 

hetzelfde als vorig jaar: 

• Tafels 

• Stoelen 

• 3 grote tenten 

Hetzelfde concept als vorig jaar zal gevolgd worden (gebak, selfiewall, gezellige inrichting,…) 

Werkgroep voor de jaarmarkt: Stefanie, Els, Désirée, Jessica en Geert 

Dit jaar dient er een beurtrol voorzien te worden voor de toog e.d. 

Jaarmarkt: zaterdag 7 september 

 

 

Vanuit enkele ouders is er een vraag gekomen waarom er niet meerdere fietsenrekken kunnen 

komen aangezien het aantal fietsen (zeker in de warmere maanden) veel hoger is dan de 

beschikbare plaatsen. Voorlopig kan hier nog niets aan gedaan worden. Pas na de 

verbouwingen - als de blauwe containers weg zijn - kan er bekeken worden wat er gedaan kan 

worden qua extra fietsenstalling. 

 

 

Er is al een planning opgesteld voor de algemene vergaderingen van de ouderraad voor volgend 

schooljaar: 

• Donderdag 29 augustus 

• Maandag 23 september 

• Donderdag 14 november 

• Maandag 3 februari 

• Maandag 30 maart 

• Donderdag 14 mei 

• Vrijdag 19 juni (afsluitend etentje) 

 

 

Qua activiteiten liggen alvast volgende twee data vast: 

• Zaterdag 30 november: quiz (Anja bevestigt nog of dit OK is met mogelijk andere 

activiteiten) 

• Vrijdag 20 december: winterhappening (dit jaar met kerstevocatie) 

o Er is even geopperd om dit een week vroeger te doen aangezien er de laatste 

schooldag (20/12) al veel ouders en kinderen op vakantie vertrekken, maar de 

datum verschuift niet vanwege praktische bezwaren (hulp/aanwezigheid van de 

ouderraad) en ook om de winterhappening als “afsluiter” van de schoolperiode 

van het jaar te behouden 

 

 

Nog enkele andere data meegegeven vanuit de school: 

• 3 september: infoavond van de bovenbouw 

• 5 september: infoavond van de onderbouw 

• 10 september: infoavond van de kleuterschool 

• 16 oktober: peuterspeeldag 

• 22 januari: peuterspeeldag 

• 22 maart: opendeurdag 

• 13 mei: peuterspeeldag 

• 24 september: pedagogische studiedag (volledige dag) 
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Na algemene consultatie en instemming van de aanwezigen zullen Geert (als voorzitter) en 

Stefanie (als penningmeester) verder doen. Er zijn geen andere personen die zich als kandidaat 

hebben voorgesteld. 

 

 

Vrijdag 14 juni is het afsluitende etentje in de Was Wis. Er is reeds plaats gereserveerd. De 

menu-opties worden later nog wel meegedeeld. Partners zijn ook welkom. 

 


