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Verslag vergadering ouderraad maandag 23 september 2019 
 

 

 

 
Naam Aanwezig 
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Anja Smet X  

Annelies De Beuf  X 

Astrid Verboven  X 

Danny Verschorren X  

Désirée De Maesschalck X  

Elke Duyck 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  

Els Remon X  

 Héléni De Backer  X 

 Veronique Janssens X  

    

 

 

Locatie: Leraarskamer, Sint-Petrusschool 

 

Verslag: Geert Vanhove 
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Agenda 
 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Evaluatie jaarmarkt  

3. Evaluatie ouderraadbrief en infoavonden 

4. Opstart werkgroepen 

5. Extra activiteit 

6. Financiën 

7. Info van de schoolraad 

8. Variapuntjes 
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1. Goedkeuring vorig verslag 
 

 

Er waren geen opmerkingen op het vorige verslag (29/08/2019). Verslag is goedgekeurd en 

staat ondertussen op de website. 

 

   

 

2. Evaluatie jaarmarkt  
 

• Weer viel al bij al nog goed mee  

• Redelijk goede opkomst 

• Taarten/cake waren niet allemaal op (zaken met fruit en chocolade zijn altijd eerst op), 

hoewel er veel gebak verkocht is 

• Oproep voor taartenbakkers heeft goed geholpen: er zijn redelijk wat ouders die zich 

hadden opgegeven om iets te bakken 

• Portie kaas & salami: geen succes, zal niet meer worden aangeboden in de toekomst (er 

is nog altijd chips) 

• Opruim is vlot verlopen, er waren voldoende helpers 

• Er wordt een cadeau voor Yves voorzien voor het gebruik van zijn kantoor: bon Wase Wis 

• Volgend jaar wat meer tenten aanvragen bij de gemeente (dit jaar hadden we enkel een 

rode en een witte en de lange, witte tent van de ouderraad) 

• Na trekking door een onschuldige “kinderhand” zijn volgende kinderen als winnaar uit de 

bus gekomen voor de Sint-Petrus tekening die ze gekleurd hebben voor de jaarmarkt: 

o Siska Geeraerdyn (bovenbouw) 

o Mila Maes (onderbouw) 

o Jana Boel (kleuterschool) 

Voor hen zal een voorleesboek of leesboek aangekocht worden. 

 

 

 

3. Evaluatie ouderraadbrief en infoavonden 
 

• Ouderraad is helaas niet voorgesteld bij onderbouw aangezien er niemand van de 

ouderraad zich kon vrijmaken (zelf aanwezig op de infoavond of geen tijd) 

• Tijdens de voorstelling van de ouderraad in de klassen is er weinig respons gekomen 

• Volgende personen hebben zich kandidaat gesteld om eens naar de ouderraad te komen 

of hebben ten minste interesse om in de toekomst mee te helpen: 

o Joke Decock (via Annelies/Geert) 

o Joris de Lamper (contact via Joke) 

o Simon Van Puyvelde (via Geert)  

o Danny Verschorren (via Annelies/Geert) – was al eens naar een vergadering 

geweest vorig werkjaar 

o Elke Duyck (via Annelies/Geert) – was al een paar keer naar de vergadering 

gekomen 

o Katrien Quinteliers (via Stefanie) 

 

Astrid Verboven heeft aangegeven niet meer deel te nemen aan de ouderraad. 

 

Vraag wordt gesteld of Edwige nog in de mailing lijst en Whatsapp groep dient te blijven. 

Geert vraagt dit na bij haar. 
 

 



 

 

 

 

 

Verslag ouderraad 23092019 v1.1 website.docx  Pagina 4 van 6 

 

4. Quiz 
 

• Quiz is gepland op zaterdag 30 november. Die avond is er ook een quiz in Kruibeke (Pylonen 

De Kerf) 

• Werkgroep: Ellen, Anja, Theo, Geert 

• Volwassen helpers op de avond zelf: Stefanie, Christoph (man van Elke), Pieter, Theo, Els 

• Jonge helpers: Heleen, Lukas en nog 1-2 andere kinderen te zoeken 

• Jury: Pieter, Karin en nog een derde persoon 

• Wim: technische ondersteuning 

• De oude, ongebruikte prijzen van vorige jaren zijn allemaal weggeschonken, dus er zullen 

veel nieuwe prijzen en sponsors gezocht moeten worden 

• Stefanie maakt een Facebook event aan voor de quiz dat kan gedeeld/geliked worden  

• Stefanie zal een affiche maken en doorsturen 

 

 

5. Opstart werkgroepen 
 

 

• Werkgroep winterhappening: Geert (trekker), Anja, Esther, Désirée, Elke 

• Dit jaar is er kerstevocatie in de kerk, dus de juffen kunnen niet meehelpen met de opzet en 

voorbereidingen, maar enkel na de kerstevocatie 

• Er dienen dus volgende helpers te worden voorzien vanuit de ouderraad en de ouders 

• Vanuit de school is er een werkgroep samengesteld die tijdens de dag rond het thema 

“armoede en welzijnszorg” zullen werken. Geert zal afstemmen met de werkgroep om na te 

gaan wat hun plannen zijn (juf Els geeft de contactpersonen door) 

• Vorig jaar was er een wandelactiviteit buiten de school en dat had grote impact op het aantal 

aanwezigen en de sfeer en opbrengst van de winterhappening. Bedoeling is om dit jaar op tijd 

te aligneren met de werkgroep om de winterhappening op de school te houden 

 

 

6. Extra activiteit 
 

 

• Er is in vorige vergaderingen reeds gebrainstormd over een extra activiteit voor de kinderen. 

Tijdens deze vergadering is daarop verder gegaan. Voorstellen die besproken zijn geweest: 

o Free podium activiteit: kinderen die een liedje komen zingen, dansje doen, mop 

vertellen, toneeltje spelen, enz. Dit dient uiteraard goed gepland, georganiseerd 

en gemodereerd te worden 

o Filmvoorstelling: verschillende films in verschillende klassen (sommige kinderen 

hebben nog nooit een cinema-ervaring gehad) 

o Winterwandeling en daarna pannenkoeken 

o Lego-spelactiviteit (huren van Lego-blokken) 

o Spelletjesactiviteit met daarna pannenkoeken 

• Na overleg is besloten om voor de spelletjesactiviteit te gaan. Dit dient door de werkgroep 

verder uitgewerkt te worden 

• Wat alvast is besproken hieromtrent: 

o Bordspelen, volkspelen en spelletjes voor buiten 

o Voorgestelde datum, zaterdagnamiddag 8 of 15 februari 

o Mama en/of papa worden ook verwacht, samen met het kind (dus geen babysit) 

o Doel van deze activiteit: ongedwongen sfeer, niets betalend (geen consumptie – 

om in het thema van armoede te blijven), kinderen die nieuwe spelletjes 

ontdekken, kinderen spelen met andere kinderen en met ouders 

o Ouders nemen hun spelletjes mee zodat we een mooi aanbod hebben 

• Werkgroep extra activiteit: Annelies (trekker), Katrien, Stefanie, Anja 
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6. Financiën 
 

• Gezonde financiële situatie. 

• Het geld van de verkochte boekjes van de fotozoektocht moet nog allemaal bij elkaar 

gebracht worden om een zicht te krijgen hoeveel dit precies heeft opgebracht en hoeveel 

boekjes zijn verkocht. 

• De plannen met dit budget: 

o Aankoop van 2 grote zonneweringsschermen voor op de kleuterspeelplaats 

o Iets organiseren of iets extra huren qua speeltuig voor op de speelplaats tijdens de 

bouwwerken (kleuterspeelplaats zal wellicht bijna volledig bouwwerf worden, dus 

alle kinderen spelen dan op de speelplaats van de onderbouw) 

o Financiële ondersteuning voor een extra refterruimte (zie variapunten) 

 

 

 

7. Info van de schoolraad 
 

 

• Kristof en Karin zijn naar de schoolraad geweest. 

• Vooral besproken: organisatie van het eerste leerjaar door het hogere aantal inschrijvingen 

• Juf Diane vervangt juf Veronique De Wilde 
 

 

 

8. Variapuntjes 
 

 

Situatie van de refter/speelplaats op de bovenbouw 

 

• Vanuit sommige ouders en ook vanuit de ouderraad is de situatie van de refter(tijd) op de 

bovenbouw aangekaart: het is redelijk druk in de refter en er is niet zoveel tijd voor de 

leerlingen om te eten (hoewel leerlingen mogen blijven zitten totdat hun lunch op is, maar in 

de praktijk gebeurt dit niet altijd), waardoor leerlingen soms met een nog gevulde 

boterhamdoos thuiskomen of weinig boterhammen meenemen naar school. Deze drukte 

komt er voornamelijk door de aanwezigheid van het derde leerjaar die verhuisd zijn naar de 

bovenbouw, en dit zal voor een periode van 2 jaar zijn (periode van de bouwwerken) 

• Leerkrachten hebben hun middagpauze van 11.45u tot 12.50u en mogen naar huis gaan.  

• Er is steeds één leerkracht aanwezig op iedere speelplaats en in elke refter, aangevuld met 

één of meerdere vrijwilligers (die daarvoor een vrijwilligersvergoeding krijgen) 

• Ook de drukte op de speelplaats en het feit dat er pesterijen zijn tussen de verschillende 

jaren is aangekaart. 

• De situatie op de speelplaats is na 3 weken al veel verbeterd en “iedereen heeft zijn/haar 

plaats zowat gevonden”. Er wordt nog wel gekeken of er meer ruimte kan komen via Sint-

Joris 

• Wat betreft de refter, dit is de school verder aan het bekijken aangezien de situatie inderdaad 

om een verandering vraagt. Op 1 oktober wordt dit besproken tussen de leerkrachten 

onderling en op 24 oktober wordt dit verder besproken op het schoolbestuur.  

• De meest voor de hand liggende optie is een bijkomende locatie die als refter kan gebruikt 

worden, maar dit impliceert uiteraard extra kosten, extra personeel, extra poetswerk en ook 

voorziening van sanitair. 

• De ouderraad heeft voorgesteld dat het financiële ondersteuning kan geven indien er extra 

vrijwilligers (en dus vergoedingen) en een extra locatie mogelijk zijn.  



 

 

 

 

 

Verslag ouderraad 23092019 v1.1 website.docx  Pagina 6 van 6 

• Er wordt aan verschillende locaties gedacht. Deze zullen één voor één bekeken worden en 

nadien kunnen verder stappen genomen worden om na te gaan wie een accommodatie ter 

beschikking kan stellen en onder welke modaliteiten.  

• Ruwe schatting voor extra locatie en vrijwilligers: 40-50 euro per middag, wat neerkomt op 

een budget van 7.200,00 euro of 9.000,00 euro op jaarbasis (180 middagen). 

• Vanuit de ouderraad wordt er gewacht op de uitkomst van de vergaderingen in oktober 

alvorens dit verder te bespreken 

 

 

Andere variapuntjes 

 

• Er was een suggestie van een mama om tijdens de Winterhappening iets te doen rond de 

Rode Neuzen (goede doel). Na bespreking is beslist dat het steunen van goede doelen “in 

concurrentie” is met de eigen missie van de ouderraad (de school o.a. financieel steunen) en 

dat het ondersteunen van dergelijk goed doel enkel via de school zou kunnen (misschien 

volgend schooljaar), maar niet via de ouderraad 

• De volgende vergadering is gepland op donderdag 14/11 

 

 


