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Verslag vergadering ouderraad dinsdag 25 april 2017 

 
 
 

Naam Aanwezig 
Afwezig / 

Verontschuldigd 
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Anja Smet X  
Annelies De Beuf  X 
Cindy Verdoorent  X 
Edwige Cardoen  X 
Geert Vanhove X  
Ines Van Buynder  X 
Karin De Lamper X  
Kristof Van der Borght X  
Pieter Swinnen X  
Pieterjan Arnauts  X 
Stephanie De Wilde  X 
Steven Verberckmoes  X 
Yves Verhaege X  

 Els Remon X  
 Rita De Decker X  
 Julie Bral X  

 
Verslag: Geert Vanhove 
 

 
Agenda 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Evaluatie Quiz 

3. Evaluatie Wijnverkoop 

4. Activiteit 6de leerjaar 

5. Afsluitende activiteit ouderraad 

6. Evaluatie werkjaar 2016 – 2017 

7. Verloop werkjaar 2017 - 2018 

8. Varia 

9. Rondvraag 
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1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Geen opmerkingen op het vorig verslag. 
 
 
 
2. Evaluatie quiz 
 
De quiz eind vorig jaar is goed verlopen. De aanwezige ploegen vonden de quiz erg gevarieerd 

en leuk. De opkomst was te mager: slechts 11 ploegen (waarvan één ploeg van de ouderraad 

zelf) ondanks de nodige communicatie via Gimm-e, flyers, affiches, persoonlijke aansprekingen 

en andere kanalen. 

Er waren ook één of meerdere jongeren aanwezig die ook enkele antwoorden van de quiz 

wisten, en dat geeft hen meteen een goed gevoel om nogmaals mee te doen aan de quiz. 

Vandaar het idee om in de volgende quiz (aangezien deze activiteit opnieuw gepland wordt 

vanwege releatief weinig voorbereiding en goede opbrengst) wat meer vragen te voorzien die 

als doelpubliek jongeren van het 5de of 6de leerjaar hebben. Het doel is om hierdoor meer jeugd 

aan te trekken die dan met hun ouders komen quizzen. Het startuur van de quiz zou wel vroeger 

moeten zijn (rond van 19u). 

Opbrengst van de laatste quiz en voorgaande edities: 

 2017: 592,70 € 

 2016: 523,22 €  

 2015: 890,62 € 

 

 
3. Evaluatie wijnverkoop 
 
De opbrengst van de eerste wijnverkoop is ongeveer 1300 euro. Dat is niet slecht voor een 

eerste wijnverkoop, maar wel beduidend minder dan een wafeltjes- en appelverkoop die ook al 

is georganiseerd (opbrengst hiervan is ongeveer 3500 euro). Vorig jaar is door de ouderraad 

de beslissing genomen om een wijnverkoop te organiseren om geld in te zamelen, met als doel 

om eens iets nieuw te doen. Dat dit mogelijk minder geld zou opbrengen dan een wafelverkoop 

was geweten, maar dit heeft de beslissing voor een wijnverkoop niet tegengehouden. Met een 

wijnverkoop wordt geschat dat er 20% van de mensen wordt bereikt, terwijl een wafeltjes- en 

appelverkoop 70% van de mensen bereikt. 
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Voor de wijnverkoop zijn ongeveer 400 flessen wijn en 74 kaasbordjes verkocht. Op de wijn 

was er een winstmarge voorzien van 1,65 of 2 euro, afhankelijk van de wijn. De winstmarge 

voor de kaas en cava was 1,5 euro. 

Algemeen genomen hebben veel te weinig ouders besteld ondanks meerdere communicaties 

via Gimm-e en een brief via de leerlingen. Diegene die besteld hebben hebben evenwel 

voldoende wijn en/of kaas besteld. 

Er werd ook geopperd dat de timing van de wijnverkoop ook niet heel ideaal was. Naar het 

einde van het jaar een wijnverkoop organiseren lijkt interessanter, maar Gymfinity doet steeds 

een wijnverkoop op het einde van het jaar, dus dan zitten we in elkaars vaarwater. Op zich is 

een nieuwe wijnverkoop nog een optie, maar dient wel de praktische haalbaarheid wat betreft 

helpers bekeken te worden en dient ook een geschikte datum te worden gezocht. Er zijn ook 

stemmen die geen voorstander zijn om een tweede wijnverkoop te organiseren. Na discussie is 

beslist om in 2018 geen wijnverkoop te organiseren. 

De school had een opbrengst van ongeveer 3500 euro wel verwacht om daarmee een deel van 

de vernieuwing van de luifel te bekostigen. Een financiële actie georganiseerd door de 

ouderraad heeft natuurlijk nooit de bedoeling om een bepaalde financiële doelstelling te halen, 

maar gewoon om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Aangezien er de laatste periode nog geen 

grote uitgaven zijn geweest en er nog wat inkomsten zijn geweest van de voorbije acties, werd 

beslist om het verschil tussen 1300 euro en 3500 euro bij te passen vanuit de kas van de 

ouderraad (voor zover dit geld aanwezig is). 

 

 

4. Activiteit zesde leerjaar 
 
De activiteit van het zesde leerjaar vindt plaats op donderdag 29 juni. Er zal geen laser game 

of een andere actieve activiteit georganiseerd worden aangezien overdag de leerlingen al naar 

Pennenzakrock gaan en dit al een voldoende drukke dag is. Dit jaar is het zesde jaar een redelijk 

stille/kalme groep. Vandaar dat de keuze valt om een outdoorcinema en barbecue te 

organiseren. Er wordt zelf vlees gebakken en groentjes voorzien. De cinema kan georganiseerd 

worden onder het afdak voor de regen en voor de duisternis. Woensdag 28 juni dient alles al 

opgebouwd te worden (scherm, kleine tribune, stoelen/zeteltjes, dekentjes,…). 

Het gaat om een groep van 40 mensen (38 kinderen en 2 leerkrachten). 

Alle verdere details en voorbereidingen zullen besproken worden in een aparte werkgroep. 

Pieter, Yves, Julie, Els, Steven en Wim zitten alvast in deze werkgroep. 
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5. Afsluitende activiteit ouderraad 

Vrijdag 9 juni wordt het werkjaar van de ouderraad afgesloten met een etentje in de Wase Wis. 

Kristof stuurt nog een uitnodiging en verdere details door. Suggestie was om ook de mensen 

die hebben geholpen op de kersthappening, quiz en wijnverkoop ook specifiek uit te nodigen 

via mail. 

 

 

6. Evaluatie werkjaar 2016 – 2017 

Tijdens dit werkjaar zijn de volgende activiteiten georganiseerd geweest: 

- Kersthappening 

- Wijnverkoop 

- Voorstelling ouderraad tijdens de info-avonden met kleine receptie 

- Jaarmarkt 

- Activiteit van het zesde leerjaar 

Op zich zijn dit zeker voldoende activiteiten die mooie opbrengsten hebben gehad. Het blijft 

een moeilijk punt om voldoende volk te engageren om de voorbereidingen te treffen en om 

tijdens de activiteit zelf en de opkuis/opruim nadien voldoende aantal mensen bijeen te krijgen. 

 

 

7. Verloop werkjaar 2017-2018 

Er zijn alvast de vaste activiteiten die opnieuw gepland worden: 

- Voorstelling ouderraad tijdens de info-avonden met kleine receptie 

o Tijdens eerste week van het nieuwe schooljaar 

- Jaarmarkt: zaterdag 9 september (op 2 september is het vlooienmarkt in Bazel) 

o Idee is om samen met Kurt Joris (slager) in een kraam te staan waarbij Kurt 

instaat voor eten (hamburgers e.d.) en de ouderraad voor drank 

- Kersthappening: vrijdag 22 december 

- Activiteit van het zesde leerjaar 

Bijkomend worden er ook nog volgende activiteiten gepland 

- 30-31 augustus: opening van de luifel. De ouderraad en school voorziet dan een receptie 

waarbij iedereen twee bonnetjes gratis drank krijgt en na die twee bonnetjes kan drank 

aangekocht worden aan één euro per gewone consumptie en € 2 voor cava 

- Zondag 18 maart: opendeurdag met als thema iets rond boeken/literatuur 
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o Ideaal scenario is om het aanbieden van een ontbijt (als financiële actie) te 

combineren met de opendeurdag omdat er dan toch een groot publiek naar de 

school komt afgezakt, dus dat zijn twee vliegen in één klap 

o Na het bekijken van verschillende opties qua het aanbieden van een ontbijt is er 

beslist om de vraag te stellen via Anja aan de KWB of we samen een ontbijt kunnen 

organiseren dat weekend. Mensen die een ontbijt bestellen kunnen dat komen 

afhalen (via de KWB) of kunnen het op de school verorberen (via de ouderraad) 

o Indien dit effectief met de KWB kan worden georganiseerd, dienen er wel goede 

afspraken gemaakt te worden (schriftelijk) van hoe er wordt samengewerkt en 

hoe de winstverdeling gebeurt 

- Zaterdag 18 november is als datum vastgelegd voor de volgende quiz. 

- Er is ook gesproken over een bijkomende activiteit, al dan niet in het kader van het 

thema van het komende schooljaar (boeken/literatuur), ergens in de periode van april 

o Spelletjesavond 

o Vertelnamiddag 

o Leescaravan op de bovenbouw 

o Theatervoorstelling (buiten de schooluren) 

Voorlopig is hierover nog geen beslissing genomen, maar wordt nog afgewacht hoe het 

begin van het nieuwe werkjaar verloopt. 

 

 

8. Varia 

Kristof heeft aangegeven dat hij geen voorzitter meer zal zijn vanaf volgend werkjaar aangezien 

het te druk is met zijn werk. Hij zal nog wel actief blijven als lid van de ouderraad. Kandidaturen 

voor een nieuwe voorzitter mogen worden ingediend. 

Ook dient er nog worden nagegaan of de andere bestuursleden van de ouderraad hun functie 

blijven opnemen. 

De chips die nog over is van vorige activiteiten kan nog (net) gebruikt worden voor het 

schoolfeest. 

Tijdens de kermis is het idee om een ijsje en/of pannenkoek te geven aan de kinderen 

(gesponsord door de ouderraad). 
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9. Rondvraag 
 
Dinsdag 29 augustus is de volgende vergadering van de ouderraad gepland (in Oan de kaerk). 

Voor de rest geen specifieke punten te melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


