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Verslag vergadering ouderraad maandag 24 september 2018 

 

 

 
Naam Aanwezig 

Afwezig / 
Verontschuldigd 

L
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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  

Joke Willemsen X  

Karin De Lamper X  

Katrien Verhulst X  

Kristof Van der Borght  X 

Pieter Swinnen  X 

Stefanie De Wilde (penningmeester) X  

Steven Verberckmoes  X 

Yves Verhaege  X 

Els Remon X  

 Hannelore Wildiers X  

 Sebastiaan Van Goethem X  

 Jessica Herbert X  

 Juf Evelyne X  

 Juf Tika X  

 
Locatie: Den Oyevaer 
 

Verslag: Geert Vanhove 
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Agenda 
 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Nieuwe helpers (hulpcheques) 
3. Evaluatie Jaarmarkt 

4. Algemene stand van zaken quiz 
5. Algemene stand van zaken kersthappening 
6. Algemene stand van zaken culturele kinderactiviteit 

7. Algemene stand van zaken fietstocht  
8. Financiën 

9. Info van de schoolraad 
10.Variapuntjes 
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1. Goedkeuring vorig verslag 
 

 
Er waren geen opmerkingen op het vorige verslag (28/08/2018). 

 
 

2. Nieuwe helpers (hulpcheques) 
 
Via de hulpcheques die de ouderraad had uitgedeeld hebben zich nieuwe mensen aangemeld 

die zich willen engageren voor de ouderraad. Deze nieuwe mensen waren aanwezig op de 
vergadering en hebben zich voorgesteld (alsook de bestaande leden van de ouderraad): 

• Hannelore Wildiers 
• Sebastiaan Van Goethem 
• Jessica Herbert 

Deze drie mensen worden voortaan opgenomen als lid van de ouderraad, wat onze groep 
alweer een beetje groter maakt. 

 
De volgende 4 mensen willen ook betrokken bij de ouderraad, maar waren niet aanwezig op 

de vergadering: 
• Héleni De Backer 
• Karima Benkacem 

• Christof Borms 
• Elke Duyck 

 

3. Evaluatie jaarmarkt 
 

Algemene impressie van deze editie: zeer positief. 
Het nieuwe thema, de aankleding van onze stand, de selfiewall, de verkleedkoffer, het gebak, 

de muziek, enz. maakten van ons kraam echt een aandachtstrekker én publiekstrekker. 
 

Enkel het kraampje aan de overkant van een andere organisatie had wat verder mogen staan, 
dat dient volgende keer expliciet aan de organisatie van de jaarmarkt meegegeven te worden. 
Het bestellen van de tenten dient ook tijdig te gebeuren. Met Pasen kan best al de bestelling 

via de school (Suzanne) gebeuren.  
Voor de mensen die een hele dag aanwezig waren om te helpen kan er ook best iets om te eten 

voorzien worden ’s middags. 
Volgende keer dient er ook een echte beurtrol gemaakt te worden zodat iedereen weet wie 
waar dient te helpen (bar, tafels, selfiewall, gebak,…). 

Nog enkele suggesties die gedaan werden ter verbetering: 
• Iets van fruitsap voorzien? 

• Witte wijn voorzien? 
• Het bruin bier Petrus werd zeker gesmaakt, maar er waren ook mensen die graag de 

blonde variant wilden drinken 

• Chocomelk voorzien? 
• Voldoende helpers op tijd zoeken zodat er voldoende verschillende mensen zijn die een 

gedeelte van de jaarmarkt op post kunnen zijn zodat andere mensen zelf eens rond 
kunnen gaan op de jaarmarkt. Het voorstel hierbij is: al op het einde van het schooljaar 
reclame maken en al enkele helpers proberen mobiliseren 

 
De ouderraad bedankt Anja (en Wim) ook nog eens voor het gebruik van hun springkasteel. 
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Er zal ook nog een prijs voor de selfiewall worden uitgereikt. De cadeautjes voor de winnaars 
van de tekeningen worden ook nog bezorgd.  
 

De jaarmarkt heeft voor de ouderraad een mooi bedrag opgebracht. 
 

 

4. Algemene stand van zaken: quiz 
 
De werkgroep van de quiz is: Anja, Ellen, Joke en Geert 
Geert maakt de quiz. 

De quiz zal voortaan “Chez Petrus” heten om in dezelfde stijl als de jaarmarkt te blijven. 
Suggesties voor een doe-ronde: aard(appel) schillen met langste schil, vlieger maken die verste 

vliegt, nagel aan koordje in een flesje krijgen, enz. 
Anja geeft ook nog een CD mee met leuke TV tunes. 
 

 

5. Algemene stand van zaken: kersthappening 
 
De werkgroep van de kersthappening is: Geert, Anja, Désirée, Theo, Ellen, Hannelore, Jessica 

en Sebastiaan 
Dit jaar is er geen kerstevocatie. 
Er is ook een werkgroep van de school: Pieterjan, Kristof, Kiki, Sofie van Goethem 

De tenten en de korven dienen nog aangevraagd te worden bij de gemeente. 
Suggesties die alvast gedaan werden: 

• Een box te voorzien met muziek (muzieklijst) 
• Marokkaanse koekjes en thee? 

Er hebben zich al enkele helpers gemeld: 

• Marie-Anne Isebaert 
• Karima (mama van Akram) 

• Heleni de Backer 
• Elke Duyck 

De werkgroep zal samenkomen ergens in november, exacte datum nog te plannen. 

 
 

6. Algemene stand van zaken: kindertheater 
 

De werkgroep van het kindertheater is: Katrien, Joke, Els, Stefanie en Annelies. 
Suggesties die alvast gedaan werden: 

• Catering tijdens deze activiteit: wraps, chili con carne, croque monsieur, omelet, soep, 

pannenkoeken met fruit 
• Naam van de activiteit: Chez Petrus theater 

 
 

7. Algemene stand van zaken: fietstocht 
 
De werkgroep van de fietstocht dient nog gevormd te worden, maar Annelies en Sebastiaan 

zitten er alvast in. 
Suggesties die alvast gedaan werden: 

• Boekjes voor de fietstocht te koop aanbieden in de bibliotheek, toeristische dienst, enz. 
Wel eerst met de gemeente af te stemmen of dit toegelaten is 

De eerste vergadering van de werkgroep dient nog ingepland te worden. 
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8. Financiën 
 

De school heeft al aankopen gedaan die de ouderraad zal financieren: 
• Groene rups (kleuters) 

• Blokken (onderbouw) 
• Netbalterrein (bovenbouw) 

 
  

9. Info van de schoolraad 
 

Geen specifieke punten werden hier vermeld. 
 

 

10. Varia 
 

Algemene schoolinfo 
• 5 oktober: dag van de leerkracht 
• 31 januari: dag van de directeurs 

 
Eerste communie  

Er staan 27 kinderen/ouders op de lijst van de klas 1A en 1B. De gekozen datum voor de Eerste 
Communie is 2 juni (9 juni was al gereserveerd voor Kruibeke).  
Bedoeling is om de inhoud van de inwijdingsviering mee in te vullen, daar dienen voldoende 

schouders ondergezet te worden 
De voorbije infovergadering is in een positieve sfeer verlopen. 

De receptie op de school die de ouders willen organiseren dient opgesteld te worden aan alle 
kinderen van het eerste jaar. Via Gimm-e kan dit initiatief (privé initiatief, niet via de school of 
ouderraad) gecommuniceerd worden. 

Voor de receptie kan cava en fruitsap via de gemeente besteld worden. Receptie kan in de 
turnzaal plaatsvinden. Alleen het gezin en het kind zijn uitgenodigd. Geen grootouders of 

andere aanverwanten. 
Er zijn een 4-5 tal helpers nodig voor de receptie (receptie en afwas). Er zal gepolst worden bij 
de Chiro of zij dit willen doen. 

Er kan zaalversiering gebruikt worden van de school. 
 

Teambuilding 
Aangezien er geen teambuildingsactiviteit voor de ouderraad heeft plaatsgevonden tijdens de 
zomermaanden vanwege agendaconflicten zullen er nu een aantal data gekozen worden in 

maart 2019 om iets te doen met diegenen die willen/kunnen. Geert geeft enkele 
datasuggesties. 

 
Schorten 
Er is beslist om de bestaande schorten van de school verder te gebruiken voor de activiteiten 

van de ouderraad. 
 

Volgende vergadering 
De volgende algemene vergadering van de ouderraad is gepland op dinsdag 6 november. 


