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Verslag vergadering ouderraad dinsdag 26 september 2017 

 
 

 
 

Naam Aanwezig 
Afwezig / 

Verontschuldigd 
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Anja Smet X  
Annelies De Beuf  X 
Cindy Verdoorent  X 
Ellen Heyrman X  
Geert Vanhove X  
Joke Willemsen X  
Karin De Lamper  X 
Katrien Verhulst X  
Kristof Van der Borght X  
Pieter Swinnen X  
Stefanie De Wilde  X 
Steven Verberckmoes X  
Yves Verhaege  X 
Els Remon X  

 Magda Staes  X 
 Katrien Van Mele X  

 
Locatie: Den Bazelique 
Verslag: Geert Vanhove 

 
Agenda 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 29/08/2017 

2. Evaluatie activiteit jaarmarkt (voorbereiding, opbouw, afbraak, opbrengst, standje, 

verbeterpunten,…) 

3. Evaluatie info-avonden  

4. Stand van zaken werkgroep quiz 

5. Stand van zaken financiën 

6. Opstart werkgroep kersthappening  

7. Werking van de ouderraad (website, Whatsapp groep,…) 

8. Bladwijzer: nieuwe ideeën voor activiteit, nieuwe mensen,… 

9. Eerste Communie 

10.Varia 
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1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 29/08/2017. 
Bedoeling is om het verslag steeds rond te sturen naar het kernbestuur via mail en dan ook op 
Gimm-e een bericht te plaatsen met een link naar de pagina van de ouderraad waarop het 
verslag dan ook gepubliceerd zal worden. 
 
 
 
2. Evaluatie activiteit jaarmarkt 
 
Volgende feedback is gegeven: 

 Voorbereiding en opbouw is vlot verlopen 
 Afbraak van de stand is vroeg gestart en is gebeurd met 4 personen, wat wel ging, maar 

een persoon extra was welkom geweest 
 De bestelde tenten (een grote en een kleinere) van bij de gemeente zijn zeer goed 

materiaal en moeten we blijven bestellen voor dit event 
 Het aanbod van popcorn en tortilla’s had nog duidelijker gekund met behulp van 

bijvoorbeeld grote iconen/logo’s 
 Er is zeker niet veel geconsumeerd aan de stand, dit heeft grotendeels te maken met het 

slechte weer 
 Er was weining animatie op de jaarmarkt (op het einde was er wel een clown in de buurt 

van het schoolkraam die ballonnen maakte voor de kindjes) 
 Gratis nootjes op de tafels zetten is na discussie niet echt als een optie eruit gekomen 

vanwege het gevaar van verslikken (bij kinderen op het springkasteel) 
 Suggesties voor een volgende editie:  

o muziek voorzien, maar dit moet dan wel geregeld worden qua Sabampremie 
o lichtjes voorzien in de tent want de rode kleur van de grote tent maakt het allemaal 

wat donker 
o een plannetje voorzien van hoe de schikking van alle zaken best gebeurt, ook al 

is het niet elk jaar dezelfde opzet, het kan wel handig zijn 
o zichtbaarder maken dat de stand van de Sint-Petrusschool is (grote letters, 

symbool/logo,…). In het kader daarvan is het idee geoppeerd om een spandoek of 
roll-up aan te kopen dat het logo en naam van de school duidelijk vermeldt. Els 
zal dit eens navragen bij Tint wat dat kost (er wordt gedacht aan ongeveer 100 
euro) en of dit misschien als sponsoring door Tint voor de school/ouderraad kan 
gebeuren. Deze spandoek/roll-up zou dan zowel door de school als door de 
ouderraad gebruikt kunnen worden om publiciteit te maken 

 
Er zijn foto’s genomen van onze stand tijdens de jaarmarkt door Pieter en Geert. Anja zal een 
aantal foto’s ervan op Facebook zetten. 
 
De ouderraad wenst ook twee nieuwe mensen te bedanken die meegeholpen hebben met de 
opbouw bij de jaarmarkt: Benoit De Ceuster (papa van Louise, 4A) en Katrien Verhulst (mama 
van Fien, 2B en Janne, blauwe klas) 
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Daarnaast wil de ouderraad ook Yves Verhaege nadrukkelijk bedanken omdat hij al meerdere 
malen zijn kantoor ter beschikking stelt om een en ander te voorzien voor de stand van de 
school zelf (water, elektriciteit, drank, stockage, toilet,…). 
 
De idee is geopperd om schorten te maken die de ouderraad kan dragen en die het logo van 
de school en een opschrift als “ouders aan het werk” tonen. Dat zal ook de zichtbaarheid van 
de ouderraad en school verhogen. Eerst was er gedacht om de oude T-shirts van de ouderraad 
terug op te vissen (niemand weet echt waar ze liggen, misschien in de groene klas), maar 
aangezien er toch sponsors op staan die niet meer bestaan, kwam de idee om meteen iets 
nieuws te laten maken. De leerkrachten hebben ook schorten laten maken voor het eetfestijn, 
misschien dat die ook voor de ouderraad hergebruikt kunnen worden. Dit zal eerst bekeken 
worden. Indien hergebruik mogelijk is, dan doen we dit. Indien niet, dan zullen we zelf iets 
laten maken (schorten in bijvoorbeeld Action aankopen en logo/tekst laten drukken bij Marc 
van Mieghem in Kruibeke) indien de kost hiervoor acceptabel is. Voor de ouderraad en 
bijkomende helpers is een aantal van 20 schorten nodig. 
 
Qua verbruik op de jaarmarkt hebben we nog geen volledig beeld aangezien Stefanie ziek is en 
nog niet alles heeft kunnen consolideren. Wat wel al geweten is: 

 er zijn 16 flessen cava gedronken 
 er zijn 15 flesjes corona gedronken  
 van de popcorn en tortilla’s is er nagenoeg niets verbruikt 
 er is redelijk wat chips (paprika en zout) verkocht 
 momenteel geen zicht op het verbruik van de andere dranken 

 
Het tussensaldo bedraagt 412,29 euro na aftrek van de meeste kosten (staanplaats, 
springkasteel, drank van Honoré, cava, Ava en Action, Colruyt. Alleen de kosten van de Corona 
moeten er nog af. Dus het winstbedrag zal ergens boven de 300 euro liggen. Een normale editie 
van de jaarmarkt (met deftig, zomers weer) brengt gemiddeld 750 euro op, dus deze editie zal 
een pak minder opbrengen. Stefanie zal het exacte winstcijfer meedelen van zodra alle 
inkomsten/uitgaven duidelijk zijn. 
 
De mensen die in het schoolkraam stonden hebben een streepje gezet op een papier voor elke  
drankconsumptie. Dit wordt nog verrekend. 
 
De consumpties: 
Yves: 2 
Katrien: 4 
Ines: 2 
Els: 5 
Pieter: 7 
Geert: 3 
Annelies: 0 
Kristof: 4 
Steven: 0 
Karin: 0 
Stefanie: 3 
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3. Evaluatie infoavonden 
 
De twee infoavonden zijn vlot verlopen. De ouderraad en haar activiteiten zijn door Annelies en 
Stefanie in alle kleuterklassen en het eerste, tweede en derde leerjaar kort voorgesteld. 
Nadien zijn zowel ouders als leerkrachten nog iets komen drinken (cava of fruitsap). Dit initiatief 
is goed onthaald geweest, dus zeker voor herhaling vatbaar (zoals reeds op de kleuterschool 
het geval is sinds een aantal jaren). 
 
Op de twee avonden zijn er respectievelijk 9 en 12 flessen cava gedronken. Momenteel geen 
zicht op het verbruik van het fruitsap. 
 
 
4. Stand van zaken werkgroep quiz 
 
Anja heeft kort de stand van zaken van de werkgroep toegelicht. Alles is onder controle. 
De werkgroep bestaat uit: Anja (trekker), Joke, Ellen, Yves, Kristof en Geert. 
 
Voor iedereen wordt een prijs voorzien. Wie van de ouderraad nog prijzen op overschot heeft, 
mag die gerust geven aan Anja of Geert.  
 
Een eerste versie van de affiche is getoond geweest en zal nog een beetje worden aangepast. 
De boodschap die er nog bij moet komen is dat een ploeg ofwel alleen volwassenen bevat, 
ofwel een gemengde groep is (ouders en leerlingen), maar geen ploeg van alleen maar 
leerlingen aangezien het gros van de vragen wel voor ouderen is. 
 
De nodige reclame zal worden gemaakt voor de quiz via de geijkte kanalen: affiches aan de 
schoolpoorten, flyer meegeven met elk oudste kind per gezin, Gimm-e, Facebook en uiteraard 
ook mond-op-mond reclame. Doel is om dit jaar een quiz te kunnen doen met 15 à 20 ploegen. 
 
Ook de leerkrachten vanaf het vijfde leerjaar zullen gestimuleerd worden om reclame te maken 
bij de leerlingen in de klas zodat zij samen met hun ouders kunnen deelnemen aan de quiz. 
 
Op het eetfestijn zullen ook flyers en affiches gebruikt worden om al publiciteit te maken. Er 
zal ook al mogelijkheid zijn om zich in te schrijven met een ploegje. 
 
De popcorn van de jaarmarkt zal gratis geserveerd worden tijdens de quiz in plaats van zoute 
nootjes. De rest van de chips en popcorn zal dan nog gebruikt worden voor de kersthappening. 
 
Mensen die alvast mee kunnen helpen met de opbouw: Anja, Katrien, Wim, Annelies   
 
De quiz werkgroep dient ook nog een extra bier (b.v. Gloriaan) en een extra drank voor de 
kinderen te voorzien. 
 
De prijzen die door de werkgroep al waren voorbereid zijn besproken (b.v. opmerking was dat 
Duvel momenteel te duur is), maar er is hier geen consensus over bereikt. De werkgroep bekijkt 
dit opnieuw en doet een nieuw voorstel. 
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5. Stand van zaken financiën 
 
Aangezien zowel Ines als Stefanie niet op de vergadering aanwezig konden zijn, is dit punt niet 
verder besproken. 
Bedoeling is om op elke algemene vergadering een stand van zaken van de financiën te krijgen. 
De bedragen zullen in het verslag staan dat via mail wordt doorgestuurd naar de distributielijst 
(ouderraad en aanwezige/betrokken personen). Het verslag dat op de webpagina van de 
ouderraad wordt gepubliceerd zal geen bedragen vermelden. 
 
 
6. Opstart werkgroep kersthappening 
 
Voor de werkgroep zijn er alvast twee personen: Geert (trekker) en Anja. 
Voor de kersthappening is er een draaiboek van vorig jaar voorhanden, dus qua voorbereiding 
helpt dit zeker. 
 
Dit jaar is het een kersthappening die voorafgegaan wordt door een kerstevocatie in de kerk 
(om 13u of 14u) en tijdens de kersthappening wordt er een verkoop gedaan van kunstwerkjes 
die de kinderen hebben gemaakt. Dat maakt dat veel leerkrachten daarmee bezig zullen zijn 
en dat er meer beroep zal moeten worden gedaan op ouders/vrijwilligers voor de opbouw, de 
kersthappening zelf en de opruim nadien. Wie er wel beschikbaar kan zijn, zijn de kleuterjuffen, 
de zorgjuf en de turnjuf. 
 
Er zijn 2 à 3 vuurkorven voorzien (hout kan gevraagd worden bij Siebe D’Hondt of bij Ellen). Er 
moet voldoende brandhout zijn dat 4 uur kan branden. Er werd even besproken of een ander 
en milieuvriendelijker alternatief voorzien kan worden, maar hierover werd geen consensus 
bereikt. 
 
Ook werd er geopperd om nieuwe ledlichten te hangen om sfeer te scheppen. Anja bekijkt wat 
de mogelijkheden zijn en legt dit voor. Op de speelplaats zijn er nu 5 grote lichtstralers 
aanwezig, dus er kan sowieso voldoende licht voorzien worden tijdens de kersthappening. 
 
Voor de opbouw wil alvast volgende personen meewerken: Katrien, Anja, Geert 
 
Een oproep op Gimm-e zal nog worden gedaan om nog extra volk te ronselen voor de werkgroep 
of voor helpende handen voor, tijdens en na de kersthappening  
 
Bedoeling is om ook gluhwein aan te bieden. 
 
Steven en Wim zullen alvast ingeschakeld worden voor het geluid in de kerk. 
 
Vorige editie was de chocomelk te traag warm geworden, dus dit dient dit jaar vermeden te 
worden. Optie is om metalen koffiekannen te gebruiken, ofwel van Sint-Joris, van de Chiro of 
via Katrien. 
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7. Werking van de ouderraad 
 
De tekst op de pagina van de ouderraad is helemaal aangepast en vermeldt ook de leden van 
het kernbestuur.  
Bijkomende suggesties: 

 Counter op de pagina zetten zodat we weten hoeveel volk op deze pagina terecht komt 
(Karin zal dit regelen). Op Gimm-e kan er ook precies gemeten worden (door Karin of de 
auteur van het bericht) wie er allemaal een bestand opent/downloadt. Dit kan op termijn 
handig zijn om trends hierin te zien. 

 Bij de namen van de ouderraadleden ook nog aangeven van wie je de mama/papa bent 
en in welke klas je kind zit 

 Ook nog een groepsfoto maken van alle leden van de ouderraad 
 
Er zijn 3 nieuwe personen die zich willen aansluiten bij het kernbestuur: Ellen, Joke en Katrien. 
Dit wordt met veel plezier onthaald! 
 
Edwige wil daarentegen niet langer opgenomen worden in het kernbestuur, maar wil wel nog 
op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden van de ouderraad. 
 
De leden in de schoolraad zijn op dit moment Ineke Van Goeye, Cindy Verdoorent en Pieter 
Swinnen. 
 
Er is ook geopperd om in de algemene vergaderingen steeds de zaken rond prijzen vanuit de 
verschillende werkgroepen te valideren aangezien dit van belang is om met juiste prijzen voor 
eten en drinken naar de mensen te gaan. 
 
 
8. Bladwijzer 
 
Van de bladwijzers die zijn uitgedeeld aan alle kinderen zijn er 12 bladwijzers ingevuld 
teruggekomen. 
 
Voor de hulpcheque hadden zich twee mensen opgegeven om mee te helpen met de opbouw 
van de jaarmarkt. Beiden hebben dit gedaan en worden uiteraard super bedankt voor hun 
helpende hand. 
 

 Benoit De Ceuster; deceuster.deryck@telenet.be  

 Katrien Verhulst; katrienverhulst1@gmail.com  

Voor de quiz hebben twee mensen zich opgegeven om mee te doen met de werkgroep voor de 
quiz. Ondertussen is hier reeds een vergadering van geweest. 
 

 Ellen Heyrman 

 Joke Willemsen; joke.willemsen@telenet.be; 0478 66 59 62 

Voor de jokeractiviteit hebben zich alvast twee mensen opgegeven die mee willen werken: 

 Elke Verkinder; el.la@telenet.be; 0491 08 01 65 

 Danny Verschorren; danny.verschorren@telenet.be   
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Hieronder staat de lijst van suggesties die zijn binnengekomen met tussen haakjes het aantal 
stemmen voor deze activiteit. 

 Kinderfuif / Schoolfuif (5) 

 Sprookjeswandeling (3) 

 Spelletjesavond (2) 

 Bierproefavond (1) 

 BBQ met schoolfeest (1) 

 Kaas- en wijnavond (1) 

 Halloweentocht met kaarsjes en pompoensoep (1) 

 Levensloop (1) 

 Viering rond Eerste Communie (1) 

 Voorleesweek (selfies op Facebookpagina ouderraad) 

 
Bovenstaande suggesties zijn besproken op de vergadering en uit de bespreking zijn volgende 
zaken afgesproken: 

 De week van 8-16 november is het voorleesweek, vooral de papa’s die voorlezen 
staan centraal. Idee is dat de ouderraad op een of andere manier kan meedoen met 
deze actie. Misschien iemand van de ouderraad die voorleest (en dat dan filmen zodat 
dit nadien gepost kan worden op Facebook, e.d.)? Eerst zal bekeken worden wat de 
school precies zal doen tijdens die week en hoe de ouderraad daar eventueel een 
bijdrage kan leveren 

 Het doel is om een kinderfuif te geven, wellicht op een zaterdag van 14u tot 17u voor 
de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar, in de periode februari-maart. 
Hiervoor dient nog wel een aparte werkgroep opgestart te worden die deze activiteit 
verder voorbereidt en invult 

 Doel was om de mensen die een suggestie voor de kinderfuif hadden gedaan aan te 
spreken om te vragen hoe zij dit precies zien, maar dit zal niet lukken aangezien deze 
suggesties werden gedaan op een anonieme bladwijzer 

 De levensloop is ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit is een 24 uur durende 
wedstrijd waar mensen elkaar kunnen aflossen en samen dienen ze dus al lopend of 
stappend 24 uur vol te krijgen. Dit is op 21 oktober. Burcht doet al mee onder  de 
KSAS koepel. De vraag zal gesteld worden of er vanuit onze school ook mensen 
mogen deelnemen met Burcht. Er zijn alvast enkele kandidaten: Pieter Swinnen en 
Maarten (papa van Tuur) en er zal ook een oproep aan de leerkrachten gedaan 
worden als we kunnen deelnemen, alsook een gewoone oproep op Gimm-e 
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9. Eerste Communie 
 
Er is onlangs een vergadering geweest waarin de nieuwe regeling voor de Eerste Communie is 
uitgelegd geweest. Hiervan is geen verslag beschikbaar. De essentie is de volgende: een kind 
dat zijn/haar Eerste Communie wil doen moet 4 zondagen met de ouders naar de misviering 
komen. Nadien kunnen de ouders aangeven wanneer (op welke zondag) hun kind de Eerste 
Communie wil doen op een zondag (van 1 april tot Hemelvaart). Dit zit dan geïntegreerd in een 
gewone misviering (in Kruibeke). Op 6 mei is er een gezamenlijke viering voor de eerste 
communiekanten. Indien er die dag te veel kinderen opdagen, dan is er ook nog 13 mei dat als 
gezamenlijk vieringsmoment wordt gepland. 
 
De ouderraad zal zelf geen initiatief nemen om iets te organiseren als alternatieve viering voor 
de Eerste Communie. De school zelf bekijkt wel nog wat er eventueel verder kan gebeuren in 
het kader van een kindvriendelijke Eerste Communie. Op 27 september was hiervoor al een 
vergadering gepland. 
 
 
10. Varia 
 
Els heeft op de personeelsvergadering de boodschap gegeven dat het fijn zou zijn als er meer 
leerkrachten aanwezig zijn op de activiteiten van de ouderraad. 
 
Vóór de quiz zal een foto genomen worden van alle kinderen van Sint-Petrus (kleuters en 
onderbouw). Dit fotomoment wordt zo snel mogelijk vastgelegd. 
 
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 16 november in Den Oyevaer. 
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11. Actiepunten 
 

Nr. Omschrijving Wie 
1 Plannetje maken voor de opbouw van de stand voor de jaarmarkt Geert 
2 Nagaan wat mogelijk is qua spandoek/roll-up bij Tint en ook een 

kostenplaatje 
Els 

3 Posten van foto’s van de jaarmarkt op Facebook Anja 
4 Afrekening van de consumpties op de jaarmarkt regelen Geert 
5 Eindresultaat van de jaarmarkt berekenen en meedelen Stefanie 
6 Affiche en flyer van de quiz aanpassen   Geert 
7 Nieuw voorstel doen rond prijzen van eten en drinken op de quiz en 

ook 2 extra dranken te voorzien 
Anja 

8 Prijzen voor de quiz meegeven met Anja of Geert (wat je kan missen 
of nog had bewaard als quizprijs) 

Iedereen 

9 Communicatie naar de leerkrachten om de leerlingen en ouders te 
overtuigen om deel te nemen aan de quiz (en ook de leerkrachten 
zelf) 

Els 

10 Rondkijken wat de opties zijn om led-lichten aan te komen voor de 
kersthappening 

Anja 

11 Oproep voor helpers doen op Gimm-e Geert 
12 Manieren om de chocomelk snel warm te maken en te houden Anja/Katrien 
13 Counter op de webpagina van de ouderraad laten plaatsen Karin 
14 Bij de namen van de leden van de ouderraad erbij zetten van welk 

kind hij/zij de papa/mama is en in welke klas het kind zit 
Geert 

15 Een groepsfoto maken van alle leden van de ouderraad Geert 
16 Werkgroep laten opstarten voor de kinderfuif Geert 
17 Navragen aan Burcht of Sint-Petrus kan deelnemen met Burcht 

(onder de KSAS koepel) aan de levensloop op 21 oktober 
Els 

18 Foto laten maken van alle kinderen voor de quiz Els 
 
 

 


