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Verslag vergadering ouderraad dinsdag 29 augustus 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  

Stefanie De Wilde X  

Steven Verberckmoes X  

Yves Verhaege X  

Els Remon X  

 Diane Dekkers X  

 Veronique Janssens X  

 
Verslag: Stefanie De Wilde en Geert Vanhove 

 

 
Agenda 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 04/07/2017 

2. Stand van zaken werkgroep jaarmarkt 

3. Planning vergaderingen ouderraad 

4. Organisatie onthaalmomenten 

5. Organisatie ouderraad 

6. Varia 
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1. Goedkeuring vorig verslag 
 

Geen opmerkingen op het vorig verslag van de vergadering op 4 juli 2017. 
 
 

 
 

2. Stand van zaken werkgroep jaarmarkt 
 

 

De werkgroep van de jaarmarkt bestaat uit volgende leden: Stefanie (trekker van de 
werkgroep), Annelies, Ines en Karin. 

 
De werkgroep is op 25/08 samengekomen om de organisatie van de jaarmarkt te bespreken. 

Dit verslag is ondertussen rondgestuurd. 

Enkele punten van dit verslag zijn besproken tijdens deze algemene vergadering: 

 Plastieken stoelen zijn aangevraagd aan de gemeente en zullen op school worden 

geleverd. 

 Wie een steekkarretje heeft, mag dit altijd meebrengen om het transport van de stoelen 

te vergemakkelijken. Steven heeft een steekkarretje en kan dit meebrengen naar de 

jaarmarkt. 

 Honore zal rond 10u de (gekoelde) drank leveren. Yves zal de ontvangst ervan verder 

afhandelen 

 De vraag naar één of meerdere verlengkabels is gesteld. Steven en Geert/Annelies 

hebben een verlengkabel van minstens 20 meter. 

 Er is een diepvries op school die nodig zal zijn. Die dient een dag op voorhand aangezet 

te worden (voor crushed ice). 

 Annelies zal de cava bij Vinthousiast bestellen. De bedoeling is dat die cava dan in de 

koelkast van de school komt te staan zodat die al gekoeld kan geraken. 

 Steven zal aanwezig zijn voor de start van de jaarmarkt en voor het opruimen van de 

jaarmarkt, maar zal er dus niet zijn tijdens de jaarmarkt 

 De oproep is op Gimm-e gelanceerd voor helpers (3-4 tijdsblokken zijn opgesteld). Nog 

geen respons gehad. Voorlopig kunnen we op volgende mensen rekenen: 

o Blok 1 (opbouw 11.30u tot en met 13.00u): Annelies of Geert, Steven, Pieter, 

Yves, Katrien Verhulst, Stefanie 

o Blok 2 (toog e.d. 14.00u tot en met 16.00u): Kristof, Annelies of Geert, Pieter, 

Ines, Yves, Katrien Verhulst, Stefanie 



 

 

 

 

 

Verslag ouderraad 29082017.docx  Pagina 3 van 6 

o Blok 3 (toog e.d. 16.00u tot en met 18.00u): Annelies of Geert, Steven, Pieter, 

Stefanie 

o Sluit: Annelies of Geert, Steven, Pieter, Stefanie 

 Voor de opbouw en opruim zijn er minimum 4 mensen nodig. Voor het standje tijdens 

de jaarmarkt zijn er minimum 4-5 mensen nodig. 

 

 

 

3. Planning vergaderingen ouderraad 
 

Volgende vergaderingen van de algemene ouderraad worden alvast in de agenda gepland zodat 

iedereen de data ruim op voorhand kent en om zo zoveel mogelijk volk bijeen te krijgen voor 

de vergaderingen (steeds om 20u): 

 Dinsdag 26 september, Steven vraagt na of dit kan plaatsvinden in Den Basiliek 

 Donderdag 16 november (Den Ooyevaer) 

 Dinsdag 6 maart 

 Woensdag 30 mei 

 Afsluitend etentje van de ouderraad: 8 juni (datum nog te bevestigen) 

 Vijfde activiteit: als die wordt ingepland, kan dit mogelijk in het voorjaar zijn 

 

 

4. Organisatie onthaalmomenten 
 

Er worden op school twee onthaalmomenten voorzien waar de ouders informatie krijgen over 

de werking van de klas: 

 5 september: infomoment voor de onderbouw 

 7 september: infomoment voor de kleuters 

De bedoeling is dat Stefanie en Annelies de ouderraad vertegenwoordigen en een kort woordje 

over de ouderraad en onze activiteiten geven bij het rondgaan in de verschillende klassen. Alle 

klassen van de kleuterschool alsook van het eerste leerjaar worden bezocht. Stefanie en 

Annelies dienen hun bezoekje samen met de turnjuf en zorgjuf te doen om het infomoment in 

de klas minimaal te onderbreken. 

 

Yves zal de drank klaarzetten voor het onthaalmoment van de kleuters (7 sept, cava en 

fruitsap). 
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Steven zal dit doen voor het onthaalmoment bij de onderbouw (5 sept, cava en fruitsap). 

Er worden 30 flessen cava besteld bij Vinthousiast, Annelies doet dit. Annelies zal meteen 60 

flessen cava bestellen aangezien op de jaarmarkt ook cava wordt aangeboden en om zo hopelijk 

nog wat extra korting te krijgen. De cava wordt maandag naar school gebracht om al te laten 

koelen. 

Yves zal fruitsap voor de twee avonden in de Colruyt of Aldi gaan halen. 

Maandagmiddag 4 september dient de cava in de koelkast gezet te worden zodat die voldoende 

fris staat voor de dag erop. 

 

De bladwijzer wordt niet meegegeven tijdens het onthaalmoment, maar wordt meegegeven in 

de kaft van de kinderen (samen met andere papieren) op de eerste schooldag. Pieter zal de 

bladwijzer voor 400 exemplaren afdrukken in kleur op wit papier.  

De bladwijzer werd opgesteld door Stefanie en Annelies en nog enkele kleine wijzigingen dienen 

te gebeuren. Annelies zal de finale versie nog doorsturen op 29/8 zodat Pieter dit nog kan 

afdrukken op zijn werk. 

 

Op 15 september is de officiële opening van de luifel gepland. 

 

 

5. Organisatie ouderraad 
 

Kristof en Ines hadden reeds aangegeven om hun functie te willen neerleggen. Er waren reeds 

enkele kandidaten, maar er was tot dusver nog niets beslist. 

Tijdens de vergadering hebben 2 mensen zich kandidaat gesteld voor een functie: 

 Stefanie stelt zich kandidaat voor de functie van penningmeester. Na rondvraag werd 

haar kandidatuur aanvaard. Zij zal Ines opvolgen die de zaken nog opvolgt en beheert 

tot en met de jaarmarkt. 

 Geert stelt zich kandidaat voor de functie van voorzitter. Na rondvraag werd zijn 

kandidatuur aanvaard. Hij zal Kristof onmiddellijk vervangen. 

Ines werd ook nogmaals bedankt voor haar werk als penningmeester en ontving een cadeau 

van de ouderraad. 

De verslagen van de ouderraad zullen voortaan gemaakt worden volgens een beurtrol. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Verslag ouderraad 29082017.docx  Pagina 5 van 6 

Contactlijst 

Er is een contactlijst opgemaakt waarop de kernleden van de ouderraad hun gegevens hebben 

genoteerd. Pieter maakt een WhatsApp-groep aan voor kleine praktische afspraken om zo het 

mailverkeer te verminderen.  Stefanie lijst op en bezorgt het overzicht aan Geert. Bij belangrijke 

wijzigingen moet er altijd een sms naar Karin gestuurd worden, aangezien zij niet kan 

toegevoegd worden in de WhatsApp-groep. 

 

 

6. Varia 
 

Waaier 

Annelies en Stefanie hebben waaier gemaakt om aan alle ouders te bezorgen. De werking en 

organisatie van de ouderraad worden daarin toegelicht. Er is ruimte voor input van de ouders 

qua extra activiteit. Met de hulpcheque kunnen ze ook hun hulp aanbieden voor de activiteit 

van hun keuze. De waaiers gaan op 1 september mee in het mapje van de kleuters en leerlingen 

van de onderbouw. 

Pieter drukt de documenten af (in kleur) en brengt ze naar Annelies thuis (waarvoor dank!). 

Annelies zorgt voor het snijden en de splitpennen voor het bundelen. 

 

Er zijn reeds enkele kleine puntjes besproken voor de kersthappening: 

 Els bestelt bij de gemeente 1 grote tent, 2 kleinere testen en lichtslingers  

 Hout mag bij Siebe D’hondt gehaald worden voor de vuurkorven 

 De mama van Anja zal tomatensoep maken aangezien ze een mooie voorraad tomaten 

heeft 

 

De werkgroep van de quiz bestaat uit volgende mensen: Anja (trekker van de werkgroep), Yves 

en Geert. De bedoeling is om affiches aan de school te hangen voor publiciteit na het eetfestijn 

van 7 oktober. We kunnen best tijdig beginnen met de sponsoring van de quiz aangezien het 

de tweede keer dit kalenderjaar dat de quiz wordt georganiseerd en daardoor bepaalde 

sponsors zouden kunnen afhaken. 

 

Anja beheert de Facebook pagina van de school en zal ook Stefanie toegang geven zodat zij 

ook zaken hierop kan posten. Promotie voor de jaarmarkt moet langs dit kanaal zsm opgestart 

worden. 
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Kristof zal het paswoord voor het algemene mailadres van de ouderraad 

(ouderraad_sintpetrus@ksas.be) doorgeven aan Annelies. 

 

De tekst voor de nieuwsbrief (editie september) werd opgesteld door Geert en een paar kleine 

wijzigingen dienen nog te gebeuren. Geert stuurt de finale versie nog op 29/8 door naar Karin 

zodat dit nog tijdig in de nieuwsbrief geraakt.  

 

Geert heeft ook een tekst opgesteld die dient voor de website van de school. Aan de tekst 

dienen hier en daar nog wat kleine verbeteringen aangebracht te worden. Geert stuurt zo snel 

mogelijk een finale versie door naar Karin zodat zij de website up to date kan brengen. Aan elk 

kernlid zal worden gevraagd om een foto door te sturen zodat er een foto bij elke naam van de 

ouderraad staat. 
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