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Verslag vergadering ouderraad dinsdag 28 augustus 2018 

 

 

 
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  

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 

    

 

Locatie: Oan de Kaarek 
 

Verslag: Geert Vanhove 
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Agenda 
 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Briefing status werkgroep Jaarmarkt 
3. Stand van zaken info-avonden school (bladwijzer,…) 

4. Kleinere puntjes 
- Bijdrage voor schoolspeelgoed en schoolspullen 

  - Planning van de vergaderingen 

  - Eerste Communie 
5. Financiën 

6. Algemene stand van zaken quiz 
7. Algemene stand van zaken culturele kinderactiviteit 

8. Informatie schoolraad 
9. Idee extra activiteit: fietstocht 
10. Varia 
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1. Goedkeuring vorig verslag 
 

Op het vorige verslag is er een opmerking gemaakt door Karin. Met betrekking tot het sluiten 

van de schoolpoort en de verzorging van wondjes bij kinderen gaf Karin aan dat er nog niemand 
naar de school is gekomen om één van deze punten te bespreken. De ouderraad geeft aan dat 

bij deze voorgaande meldingen was overeengekomen om de privacy van deze personen te 
respecteren als zij dat wensten. Dat is voor de school geen ideale situatie: er komen 
opmerkingen, maar de school kan er niets aan doen aangezien ze de specifieke situatie niet 

kunnen bespreken met de desbetreffende ouder. 
Er is afgesproken om bij een volgende situatie waarbij een ouder naar het lid van de ouderraad 

komt om iets te melden/bespreken om meteen te vragen aan die persoon of dit aan de school 
mag gemeld worden met naam en toenaam. Sowieso zal juf Karin meteen ingelicht worden van 

de melding (anoniem of met de naam) zodat er eventuele actie kan ondernomen worden. 
De ouderraad beklemtoont nogmaals dat één van haar functies de rol van spreekbuis is voor 
de ouders en dat ze dus deze meldingen liever doorgeeft aan de school “ter informatie”, puur 

als communicatie, (ook al kan er niet altijd iets aan gedaan worden vanwege de anonimiteit), 
en niet als iets “om actie te ondernemen”.  

Het vorige verslag voor op de website zal op gepaste manier worden aangepast. 
 
 

2. Werkgroep jaarmarkt 
 

De werkgroep heeft reeds samen gezeten om al de nodige voorbereidingen te treffen en stelt 
het volgende voor: we willen het standje van de ouderraad zichtbaarder maken voor de mensen 

door het wat specialer in te kleden. Als naam wordt gekozen voor “Chez Petrus” en een 
aankleding van “Bogo chique” wordt voorzien. Concreet betekent dit: matjes, lampadères, 
verkleedkoffer voor de kinderen, selfiewall, koffie en thee met gebak, enz. Voor de aankleding 

wordt nog rondgekeken wat er nog gebruikt kan worden (door te ontlenen of goedkoop aan te 
kopen via bijvoorbeeld tweedehands of de kringloopwinkel – de kosten moeten beperkt blijven) 

 
Allerlei praktische afspraken die gemaakt zijn: 

• Het nodige materiaal is bij de gemeente besteld (tenten, tafels, stoelen,…) 

• Er zal Petrus bier geschonken worden 
• Plaats in de Rupelmondestraat is besteld (2 plaatsen), zelfde locatie als vorig jaar 

• Anja zorgt voor het springkasteel 
• Viskraam is hersteld en zal ook gebruikt worden (ticketje moet nog aan Bart Verschooren 

betaald worden) 

• Anja heeft ook nog een houten plaats met “Rad van fortuin” gevonden dat eventueel 
gebruikt kan worden 

• Matjes/tapijten kunnen geleend worden bij de organisatoren van Barabaz 
• Dessertbordjes, lepels en vorken kunnen (hopelijk) van de Chiro geleend worden 
• Kopjes en schoteltjes kunnen van de school gebruikt worden 

• Verkleedkoffer wordt voorzien om kleren in te stoppen die de kinderen kunnen aandoen 
voor een selfie tegen een leuke achtergrond. Daarmee is een prijs te winnen voor de 

leukste foto die op social media is gepost met de hashtag #ouderraadSP. Prijs: gratis 
etentje op het eetfestijn voor 2 personen. Geert kan een rieten verkleedkoffer 
meebrengen. 

• Het nodige zal ook bij Honoré besteld worden: toog, spoelbak, 2 frigo’s, drank en glazen 
een kelkglas voor het Petrus bier) 
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• Oud behangpapier wordt gezocht voor de selfiewall 
• Anja zorgt ook voor de ledlichten en een schildersezel. 
• Bord/canvas wordt voorzien voor op de schildersezel waarop de school en de ouderraad 

duidelijk getoond worden 
• Ook te voorzien op de jaarmarkt: afwasgerief, taartenschepper, messen, 

diepvrieszakken en koelboxen om de taarten fris te houden 
• Karin voorziet 10 grote logo’s van Sint-Petrus 
• De school heeft nog 2 dozen zoute chips en 2 dozen paprika chips die gebruikt kunnen 

worden 
• Tekeningen voor de kinderen worden vrijdag meegegeven naar huis (tot en met het 

zesde leerjaar). Die kunnen worden afgegeven op de jaarmarkt. Met een prijs voor de 
gelukkige winnaar 

• Twee euro om te vissen aan het viskraam 

• Muziek wordt voorzien via de box van het school en een AUX kabel. “Bogo chique” 
muzieklijst wordt gemaakt  

• Koffie voorzien via filters (assortiment koffie) 
• Assortiment theezakjes en eventueel verse munt 
• Theemokken kunnen uit de schoolcontainer gehaald worden 

• Theekopjes kunnen ook bij de kringloopwinkel gratis ontleend worden 
• Op de achterkant van de tekening voor de kinderen komt er wat uitleg over wat er 

allemaal aan het standje van de ouderraad kan gedaan worden (tekst moet tegen 
woensdagavond binnen zijn om tijdig aan het school te kunnen doorsturen) 

• De speciale groene en gele limonade kan bij de Keersmaeker (vragen om het gekoeld te 

leveren): 1 bak geel en 1 bak groen 
• Schorten van de school kunnen gebruikt worden om de leden van de ouderraad kenbaar 

te maken (eventueel met logo er nog op) 
• Karin zal de sleutel van de school klaarleggen voor zaterdag (opbouw) 
• Iedereen van de ouderraad probeert iets van gebak te voorzien (taart, cake, koekjes,…). 

Wat er reeds is afgesproken: 
o Ellen: normale cake 

o Kristof: appelcake 
o Stefanie: marmercake 

o Joke: fruittaart 
o Annelies: citroenkaastaart + kriekentaart 
o Katrien: Aveve carre confituur (afbakken) 

o Mama van Katrien: rijsttaart 
o Karin: chocoladecake (Dr Oetker) 

• Volgende drankenlijst is afgesproken: 
o Spumante: 4 euro 
o Rode porto: 4 euro (via Aldi/Colruyt) 

o Duvel: 3 euro 
o Bruis en platwater (bij Honoré): 2 euro 

o Frisdrank (cola, groen en gele limonade - in flessen/flesjes): 2 euro 
o Chips: 1 euro 
o Pils: 2 euro  

o Petrus: 3 euro (via Honoré of Colruyt)       
o Koffie/thee/taart: 2 euro 

• Afspraken voor de helpers: 
o Opbouw (om 10u): Katrien, Steven, Geert, Pieter, Joke, Désirée, Stefanie, Kevin 

(beetje later) 

o 14u -16u: Yves, Katrien, Désirée, Pieter, Stefanie, Joke, Geert 



 

 

 

 

 

Verslag ouderraad 28082018 v1.0 website.docx  Pagina 5 van 7 

o 16u – 18u: Désirée, Pieter, Stefanie, Joke, Geert 
o 18u – 20u: Désirée, Pieter, Stefanie, Joke, Geert 
o Losse medewerker: Kristof 

o Heleen en vriendin (Mafalda) aan het viskraam 
 

 

3. Info-avonden op school 
 
Praktische afspraken die gemaakt zijn: 

• Voor de bladwijzer: nagenoeg dezelfde bladwijzer als vorig jaar zal gemaakt worden. De 

bladwijzer zal worden meegegeven worden op vrijdag 7 september 
• Het eerste blad wordt voorzien in kleur, de rest in zwart/wit. Afdrukken gebeurt op 

school. Annelies zal het snijwerk en ineensteken van de bladwijzers voor haar rekening 
nemen. 

• 300 exemplaren van de bladwijzer worden voorzien 

• Annelies en Désirée gaan de ouderraad voorstellen tijdens de info-avond in de onderbouw 
op donderdag 6 september en in de kleuterklassen op dinsdag 11 september 

• Fietstocht in elkaar steken en boekje in elkaar boksen voor het voorjaar 2019 (beweging 
jaarthema). Boekje wordt idealiter voor de krokusvakantie (eerste week van maart) 
meegegeven. Ook een wedstrijdprijs via selfie (#ouderraadSP) kan georganiseerd 

worden (zoals op de jaarmarkt). Trekker van de werkgroep: Annelies. Doet ook al mee: 
Stefanie. Deze activiteit staat dus ook al vermeld op de bladwijzer. 

• Op de info-avonden wordt er cava en fruitsap voorzien. Katrien zorgt voor het fruitsap, 
Geert zorgt voor de cava en glazen. 

• Helpende handen:  

o Stefanie tussendoor  
o Op 6 september: Annelies, Anja en mogelijk ook Katrien 

o Op 11 september: Annelies, Stefanie en Joke 
 
 

4. Kleinere punten 
 

Bijdrage voor schoolspeelgoed 
 

Bedoeling is om de kleuterschool en onder- en bovenbouw financieel te steunen voor de 
aankoop van speelgoed. Dit was reeds vorige vergadering besproken. Het exacte bedrag zal 
nog door Stefanie doorgegeven worden.  

 
Karin heeft reeds een bijkomende rups besteld aangezien hier grote vraag naar was bij de 

juffen en de kinderen.    
 
 

Planning van de vergaderingen 
 

De data van de vergaderingen zijn nog eens doorgenomen en gewijzigd zodat we een maximale 
opkomst kunnen hebben: 
 

• Maandag 24 september (Den Oyevaer) 
• Dinsdag 6 november 

• Donderdag 31 januari 
• Donderdag 14 maart 
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• Maandag 20 mei 
• Vrijdag 14 juni (afsluitend etentje) 

 

De data dienen ook op de website aangepast te worden. Geert zorgt hiervoor met de hulp van 
Karin. 

 
 
Eerste Communie 

 
Er is een info avond gepland door de parochie in de kerk van Kruibeke op donderdag 20 

september om 20u over de organisatie van de Eerste Communie. 
Ellen, Astrid en Stefanie hebben reeds samengezeten om dit onderwerp te bespreken, samen 
met enkele andere mama’s. Met een klein groepje ouders die op dezelfde golflengte zitten is er 

wellicht meer kans dat hun stem of voorstellen gehoord worden tijdens deze vergadering. 
Vandaar het voorstel om tijdens deze vergadering het woord te nemen en te vragen wat ze als 

ouders van kinderen (en niet als ouderraad of school) kunnen doen voor de Eerste Communie. 
Hoe kunnen ze betrokken worden bij de Eerste Communie (inkleding, …)? Op voorhand zouden 
deze ouders dan best nog afspreken wat ze precies willen zeggen/vragen als ze het woord 

nemen tijdens deze vergadering. De school kan de ouders ondersteunen, maar staat zelf voor 
de rest buitenspel. 

 
Nog enkele data m.b.t. de Eerste Communie: 

• 11 oktober: vergadering over de eerste instapviering  

• 21 oktober: eerste instapviering om 9u 
• 19 november: vergadering over de tweede instapviering 

• 2 december: tweede instapviering om 9u 
• 7 februari: vergadering derde instapviering 
• 17 februari: derde instapviering om 9u 

• 13 of 14 maart: communietocht in de kerk (16u-18u) 
• 17 maart: vierde instapviering 

• Vergadering vierde instapviering ligt nog niet vast 
• Eerste Communie kan tussen Pasen en Pinksteren gebeuren 

 
De school trakteert elke kind de eerste maandag na de Eerste Communie op een ijsje op school. 
Zo zet de school elk kind (communiefeest gedaan, lentefeest gevierd of niets) in de bloemetjes. 

 
Vanuit de ouders worden 30 mei 2019 of 2 juni 2019 voorgesteld om dan de viering te doen 

met de kinderen van de Sint-Petrusschool. Uiteraard is dit geen verplichting voor ouders, maar 
louter een voorstel. 
 

 
Kleren van de ouderraad 

 
Joke heeft een offerte opgevraagd om T-shirts of schorten te laten maken voor de ouderraad. 
De prijs leek een beetje aan de hoge kant. 

Na wat overleg leek de aankoop van schorten de beste optie (eerder dan T-shirts).  
Er is nog geen beslissing gevallen bij wie de schorten zullen worden aangekocht 

(gespecialiseerde winkel hiervoor of via Action of dergelijke). Wordt volgende vergadering weer 
opgenomen.  
De oudere T-shirts (blauwe polo’s met sponsors) van de ouderraad die Karin nog heeft liggen 

zullen niet meer gebruikt worden. 
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5. Financiën 
 
Geen nieuwe updates sinds vorige vergadering. 

Geert heeft ondertussen zijn onkosten binnengebracht bij Stefanie. 
Stefanie bekijkt nog welk bedrag er voor de aankoop van het speelgoed voor de school wordt 

vrijgemaakt. 
 
 

6. Stand van zaken quiz 
 

Geen updates hierrond. 
Werkgroep dient nog opgestart te worden. 
De quiz zal ook aangekondigd worden – naast de gekende kanalen (Uit-website, social media) 

- op het elektronisch bord van Kruibeke. Dit dient via de website van de gemeente aangevraagd 
te worden. 

 
 

7. Stand van zaken kindertheater 
 
Geen grote updates hierrond. 

Werkgroep moet hiervoor nog eens samenkomen, maar er is nog voldoende tijd. 
Locatie en theatergroep liggen vast, dus de belangrijkste zaken zijn al geregeld. 

 
 

8. Informatie van de schoolraad 
 
Op de laatste vergadering van de schoolraad is de verdeling van de lestijden aan bod gekomen. 

Er zijn voor het komende schooljaar zijn drie derde leerjaren voorzien. 
 

 

9. Idee extra activiteit: fietstocht 
 
In plaats van een spelletjesavond is er meer animo ontstaan om een fietstocht te organiseren 
in het kader van het schooljaarthema “beweging”. Bedoeling is dat gezinnen (ouders en 

kinderen) tussen een bepaalde periode (voorjaar 2019) in hun vrije tijd een fietstocht doen op 
basis van een fietsroute die is uitgestippeld (en beschreven staat in een boekje) en dat ze 

tijdens de fietstocht zoekopdrachtjes moeten uitvoeren.  
De ouderraad wil dan weer de hashtag #ouderraadSP lanceren door de mensen op te roepen 
een foto van hun fietstocht vrijblijvend op de social media te posten. 

Annelies zal de werkgroep hiervoor leiden. 
Idealiter is het boekje voor de fietstocht klaar tegen eind januari 2019. 

 
 

10. Varia 
 

Er werden geen variapunten besproken. 
 

 


