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Verslag vergadering ouderraad donderdag 30 september 2021 
 
 
 
 

Naam Aanwezig 
Afwezig / 

Verontschuldigd 

Le
d
en

 o
u
d
er

ra
ad

 

Anja Smet X  
Annelies De Beuf  X 
Désirée De Maesschalck  X 
Elke Duyck  X 
Ellen Heyrman  X 
Geert Vanhove (voorzitter) X  
Héléni De Backer  X 
Ellen Vandendries X  
Stefanie Claessens X  
Jordi Firlefyn X  
Jessica Herbert  X 
Joke De Cock  X 
Joke Willemsen X  
Karin De Lamper (schooldirecteur)  X 
Katrien Verhulst  X 
Kristof Van der Borght  X 
Sebastiaan Van Goethem  X 
Simon Van Puyvelde  X 
Stefanie De Wilde (penningmeester) X  

 
 
Locatie: Dulpop 
 
Verslag: Geert Vanhove 
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Agenda 
 
 

1. Ouderraad groep 

2. Welzijn van de kinderen 

3. Evaluatie jaarmarkt 

4. Voorbereidingen halloweenwandeling 

5. Activiteiten ouderraad + planning  

6. Financiën 

7. Info van de schoolraad 

8. Variapuntjes 

o Planning etentje ouderraad 

o Cadeau Pieter 

o …  
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1. Ouderraad groep 
 
 
We zijn verheugd om een aantal nieuwe gezichten te verwelkomen in de ouderraad: 

 Jordi Firlefyn 
 Stefanie Claessens 
 Herlinde Desmet (vanaf volgend schooljaar) 
 Nancy Van de Velde 
 Geert Magerman 

 
Bedankt Stefanie voor de recrutering! 
 
Geert checkt of Hannelore nog in de ouderraad actief wil meedoen. 
 
 
 

2. Welzijn van de kinderen 
 
Via enkele ouders hebben we doorgekregen dat sommige kinderen nood hebben aan een aparte, 
rustige/stille plaats/ruimte op de speelplaats. Voor sommigen is de speelplaats echt een “jungle” 
en kan zo’n aparte ruimte echt wel soelaas bieden. 
De vraag is of er zo’n aparte ruimte kan gemaakt worden op de onderbouw. 
Eventueel onder de bestaande luifel naast het secretariaat?  
De ouderraad is bereid om te sponsoren voor teken- en kleurgerief als er tafels kunnen geplaatst 
worden in deze stille ruimte. 
De boekenkast is blijkbaar ook verdwenen. Wat is de status van deze kast? Is het de bedoeling 
dat er nog een nieuwe kast kan/mag komen? 
Deze aparte ruimte zou visueel aangeduid moeten worden: niet roepen, niet lopen, stil zijn. 
Gerelateerd aan dit punt: wat is het plan van de vernieuwde speelplaats op dit moment (met de 
lopende bouwwerken)? Is daar iets van stille hoekjes/ruimtes voorzien? 
Uiteraard dient er ook controle te zijn op deze stille ruimte (door de opzichters). De ouderraad 
meent dat er geen extra opzichters nodig zijn hiervoor, maar dat de huidige opzichters dit kunnen 
doen. 
 
 
 
 

3. Evaluatie jaarmarkt 
 

 Goed, hoewel het weer niet zo mee viel, enkele regenbuien gehad 
 Muziekband: leuke, goeie sfeer gebracht, veel positieve reacties gehad hierop, was de 

investering meer dan waard 
 Aankoopprijs van koffie was OK, huur machine was (te) duur. Yves Verhaege heeft zelf 

ook zo’n machine 
 Koffie: niet zo populair qua verkoop 
 Cupcakes is zeer populair geweest bij de kinderen 
 Ijsjes: 11 liter geschept. Fijnzoet rekent 7 euro per liter aan (prijs is all in). 
 Dank aan Yves voor het gebruik van de infrastructuur. Als dank zullen we zijn zaak als 

sponsor vermelden op de quiz  
 De tekeningen: goed initiatief en zeer veel positieve respons op gehad 
 Hulp van de juffen bij de opbouw werd zeer gewaardeerd, bedankt daarvoor! 
 Er was een tafel van de gemeente beschadigd/kapot. De ouderraad betaalt voor de schade 

maar Stefanie vraagt nog wat de schade precies is en of we de beschadigde tafel ook 
kunnen ophalen 
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Voor volgende editie: 

 Idee: pannenkoek met ijs voor bij slechter weer (goede geur, iets warmer ...) 
 Nog meer cupcakes   

 
De keuze van de brouwer is deze keer op Carpentier gevallen omdat daar alles duidelijk was 
(materiaal voorhanden en werd geleverd). Bij de Keersmaeker zijn we ook gaan informeren, maar 
daar was alles nog niet zo duidelijk (drank en materiaal zelf halen, alle materiaal voorhanden en 
minimale afname?). Voor een volgende activiteit met drank van de brouwer zal er gepolst worden 
of we toch niet met de Keersmaker in zee kunnen gaan. Details verder uit te klaren via Stefanie 
Claessens (kent de vrouw goed). Materiaal van Carpentier was zeer deftig, maar heeft een kost, 
ook al was er al korting toegepast. De prijzen voor frigo, toog en spoelbak zulen sowieso hoger 
zijn dan het tarief dat Honoré aanrekende.  
 
Idee: tweedehands een toog aankopen of zelf maken. Uiteraard is de eerste vraag waar deze 
toog kan gestockeerd worden. Oproep: bij iemand thuis of op school? 
 
 

4. Voorbereidingen halloweenwandeling 
 
Halloweenwandeling wordt gecancelled. We beseffen dat we te laat in gang zijn geschoten en dat 
we het niet meer deftig voorbereid krijgen: wandeling is uitgestippeld, maar is uiteraard ook 
afhankelijk van de eetposten die we voorzien hadden (Stefanie, Ellen, Annouk, Pieter). Er zijn 
ook een aantal mensen weg dat weekend, dus dat maakt het ook sowieso moeilijk. 
De halloweenwandeling is wel gecommuniceerd via allerlei kanalen (info-avond, gecancellede 
wandeling van vorig jaar en website), dus we kunnen best een communicatie uitsturen om dit te 
kaderen. Geert neemt dat op zich. 
 
 

5. Activiteiten ouderraad + planning  
 
De reeds geplande algemene vergaderingen van de ouderraad (zie vorig verslag) hebben tot wat 
onduidelijkheid geleid. Vandaar dat we de planning opnieuw hebben bekeken en tot de conclusie 
kwamen dat bepaalde mensen niet konden op de reeds geplande data. Vandaar dat we nieuwe 
data hebben geprikt voor de algemene vergaderingen: 

o Donderdag 28 oktober 2021 – 20u: wordt geschrapt 
o Donderdag 25 november 2021 – 20u 
o Donderdag 3 februari 2022 – 20u 
o Donderdag 28 april 2022 – 20u 

 
Om de gecancellede halloweenwandeling te compenseren willen we graag een rommelmarkt 
organiseren op school. 
 

 Voorziene datum: zaterdag 23 april 
 Werkgroep: Stefanie DW (trekker), Stefanie C, Ellen 
 Sociale insteek hierbij: goedkoop spulletjes aan anderen verkopen 
 Standhouder betaalt een klein bedrag  
 Tenten bestellen (2 maanden op voorhand aanvragen bij de gemeente) 
 Gratis inkom uiteraard 
 Toog met drank voorzien 
 Gratis kinderelement voorzien: iemand die knutselt met de kinderen + schminken 
 (Op 13 oktober weten we wellicht wanneer het Eerste Communie is (tussen Pasen en 

Pinksteren) 
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Andere ideeën: 

 Fietswedstrijd per leeftijdscategorie rond de school of in de Lamperstraat: “tournee 
general” 

 Boekenverkoop door winkel Pardoes 
 Voorleesmoment voor kinderen door een auteur 
 Lezing/presentatie over een relevant onderwerp voor ouders 
 Knutselpakket voorzien voor de kinderen bij de aanvang van de grote vakantie 
 Samenwerking met organisatie Fonds9150 van Geert Magerman. Aan Geert M. Zal 

gevraagd worden wat zijn plan is voor een gezamenlijke activiteit en hoe hij dit ziet (voor 
te leggen aan de ouderraad) 

 Thema van de warmste week “kunnen zijn wie je bent” 
o Doet de school hier iets mee? (aangezien dit een zeer relevant en herkenbaar 

thema is voor de kinderen van onze school)? 
 
Andere activiteiten die al gepland staan: 
 
Quiz: op zaterdag 19 maart 2022 (vaderkesdag) 
Quiz werkgroep: Joke (trekker), Anja, Jessica?, Ellen? 
 
Winterhappening: op vrijdag 21 januari 2022 
Werkgroep: Geert (trekker), Anja, Stefanie DW, Jordy 
Thema: après-ski 
 
 
 

6. Financiën 
 
Financiële situatie is besproken op de vergadering. We hebben op dit moment een “gezonde kas” 
 
 
 

7. Info van de schoolraad 
 
Er is nog geen schoolraad geweest, dus nog geen info gedeeld. 
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8. Variapuntjes 
 
Afsluitend etentje van de ouderraad: de voorgestelde data via de Doodle zijn nog wat te ver weg 
en ook sowieso een drukke periode (december), vandaar het voorstel om een etentje op zaterdag 
6 november te houden. 
 
Voorstel is om (in plaats van op restaurant te gaan) een traiteur in te huren en het etentje te 
organiseren in het zaaltje bij Ellen Heyrman. Anja polst bij haar of dit kan. 
 
Voor de afscheidscadeau van Pieter Swinnen (gestopt bij de ouderraad) zal een bon van 40 euro 
bij de Kruibeekse middenstand voorzien worden. Geert zorgt hiervoor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


